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پیشخوان
رئيس انجمن واردكنندگان مواد غذايي:

تاجرانبهعلتمشكلتأمينارز
درآستانهورشكستگيهستند

رئيس انجمن واردكنندگان مواد غذايي از توقف واردات به
كشور طي چند روز گذشته خبر داد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ایلنا ،محمد فراهاني گفت :از زماني كه دولت بهصورت
رسمي اعالم كرد كه ارز تك نرخي شده و قيمت آن چهار
هزار و  ۲۰۰تومان است تقريباً هيچ ثبت و سفارشي صورت
نگرفت كه دولت بخواهد به آن ارز اختصاص دهد و در اين
چند روز هيچ كااليي از اعم از مصرفي ،سرمايهاي يا واسطهاي
ثبت سفارش نشده است .امروز همه اقتصاد كشور درگير
بازار ارزي هستند كه از فاز التهاب به فاز ابهام رفته است.
وي ادامه داد :قيمت ارز تك نرخي شده درست است و همه
از آن حمايت ميكنند؛ اما حاشيههايي كه بهوجود آمده كه
همه را دچار ابهام كرده است ،ازجمله اينكه ارز مبادلهاي كه
بيشتر به مواد خوراكي و كاالهاي اصلي مردم داده ميشد
از سههزارو 500به چهار هزارو 200رسيده است و از طرف
ديگر عم ً
ال ارز با قيمت آزاد وجود ندارد كه ضامن اعتبار و
ثبات ارز چهار هزارو 200باشد .رئيس انجمن واردكنندگان
مواد غذايي گفت :زماني ارز تك نرخي قابل قبول است كه
در تمام بازارها اين قيمت حكمفرما باشد؛ اما امروز با اين
راهكاري كه به بازار تحميل شده حتي معيشت و وضعيت
عادي مردم را تحت شعاع قرار داده است .امروز پدر و مادري
كه فرزند خود را براي تحصيل به خارج از كشور فرستاده
است نميتواند براي او ارز بفرستد؛ چراكه نه دولت به او دالر
چهارهزارو 200ميدهد و نه صرافيها اجازه دارند كه دالر
را خارج از سيستم بانكي بفروشد .فراهاني ادامه داد :از طرف
ديگر وضعيت فعاليت صرافيها نيز در هالهاي از ابهام قرار
گرفته است بانك مركزي كه چند هزار مجوز براي فعاليت
صرافيها صادر كرده است و وثيقههاي سنگيني از آنها
گرفته تمام فعاليتهاي آنها را امروز محدود كرده است.
وي گفت :در هيچ كجاي دنيا ارز خارجي را قاچاق نميدانند
و صرافيها وظيفه تبديل پولهاي خارجي را دارند .رئيس
انجمن واردكنندگان مواد غذايي افزود :از ابتداي تصميم
دولت تا کنون اعضاي ما به مشكالت زيادي خوردهاند و هر
روز با من تماس ميگيرند كه تكليف ما چيست و چ ه بايد
كنيم؛ زيرا موجودي انبارها براي يك تا دو ماه است و پس از
آن بايد مواد اوليه جديد خريداري شود؛ ضمن آنكه بسياري
از تاجران ما برحسب اعتبار كاال وارد كردهاند و اکنون كه
زمان سررسيد كاال رسيده است مشكل تأمين ارز دارند .اين
مشكل به آن حد رسيده است كه ميتوانم به جرأت بگويم
كه هر كس در دو سه ماه اخير بهصورت اعتباري كاال وارد
كشور كرده است در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است؛
چون بانك فقط به ثبت سفارشها و درخواستهاي جديد
كه از  ۱۰روز پيش آمده ارز اختصاص ميدهد .وي ادامه داد:
چنين تصميمهاي كالني كه بهصورت مستقيم با زندگي
و معيشت مردم در ارتباط است بايستي با نظر تشكلها،
انجمنها و نمايندگان بخش خصوصي اتخاذ شود؛ اما امروز
شاهديم كه هيچ نظرخواهي از بخش خصوصي نشده است.
دولت به صادركننده ميگويد كه بايد پول حاصل از صادرات
مواد را به كشور برگرداند؛ اما با كدام سيستم بانكي اين كار
صورت بگيرد؟ بعد ميگويند بهجاي پول كاال وارد كند ،اما
موضوع اين است كه هر كسي تخصصي دارد و نميتوان
يك فرد صادركننده را مجبور كنيم كه كاال وارد كند و در
آن حوزه فعاليت كند .وي تصريح كرد :با تمام اين اوصاف
سايت ثبت سفارش هم بسته است و عم ً
ال در ده روز گذشته
هيچ كااليي ثبت سفارش نشده است؛ اين يعني بهصورت
رسمي ما وارداتي نداشتيم .اين در حالي است كه برخي
از مواد خوراكي ،شكالت ،آب ميوه و بستني نزديك به
 ۶۰درصد مواد اوليه آن وارداتي است و اگر زودتر در اين
خصوص تصميمي اتخاذ نشود با كمبود اين مواد در بازار و
گراني آنها مواجه خواهيم شد .فراهاني ادامه داد :فعاليت
اقتصادي يعني واردات و صادرات و با تصميم دولت عم ً
ال
ما ده روز است كه هيچ فعاليت اقتصادي نداشتهايم و هر
روز كه ميگذرد ضربهاي به اقتصاد كشور وارد ميشود .وي
تصريح كرد :تك نرخي كردن ارز يعني دولت در بازار پولي
دخالت نكند و بگذارد بازار قيمت دالر را مشخص كند و خود
بهعنوان يك بنگاه صبح به صبح دالر خود را به بازار تزريق
كند .امروز تركيه هم دچار مشكل ما شده است و بهعلت
دخالت دولت در بازار پولي شرايط بحراني سپري ميكند؛
كما اينكه در چند روز اخير لير تركيه ارزش خود را بهميزان
زيادي از دست داده است .رئيس انجمن واردكنندگان مواد
غذايي اظهار اميدواري كرد دولت با برنامهريزي ،اين رويه
را در پيش گرفته باشد نه از سر استيصال ،زيرا در غير اين
صورت بايد شاهد يك بحران عظيم پول بانكي در روزهاي
آينده باشيم.
فصل برداشت كلزا هم رسيد

قيمت و پولي در كار نيست

معاون شركت بازرگاني دولتي اعالم كرد :گندم و كلزا خريداري
شده؛اماهمچنانمنتظرابالغنرخهايخريدتضمينيمحصوالت
كشاورزي در سال زراعي جاري هستيم تا بتوانيم از حالت خريد
عليالحساب خارج شويم و بهاي محصول كشاورزان را پرداخت
كنيم .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،حسن حنان اظهار كرد:
از ابتداي فصل برداشت تاكنون  ۴۴هزار و  ۶۴۰تن گندم به ارزش
 ۵۸ميليارد تومان و  ۱۸هزار و  ۵۰۰تن دانه كلزا به ارزش ۵۱۶
ميليون تومان بهصورت عليالحساب خريداري شده است .وي
افزود :خريد گندم و كلزا از هفت استان ،شامل ايالم ،خوزستان،
بوشهر ،سيستان و بلوچستان ،فارس ،كرمان و هرمزگان آغاز شده
كه به نرخ خريد تضميني سال زراعي گذشته تحويل گرفته شده
و استانهايي مانند يزد نيز بهزودي به جمع فروشندگان گندم
ميپيوندد .به گفته حنان ،هنوز هيچ پولي به كشاورزان پرداخت
نشده است؛ چراكه تا جدول قيمت خريد تضميني محصوالت
كشاورزي از سوي دولت تصويب و ابالغ نشود نميتوانيم بهايي به
كشاورزان پرداخت كنيم .معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني
دولتي ايران ادامه داد :با توجه به شروع شدن فصل برداشت گندم
و كلزا دولت هرچه سريعتر نرخهاي خريد تضميني محصوالت
كشاورزي را تصويب و ابالغ خواهد كرد و همه مسئوالن به صورت
جدي دنبال اين مسأله هستند .حنان ضمن ابراز اميدواري از
تصويب و ابالغ هرچه سريعتر نرخ خريد تضميني محصوالت
كشاورزي براي سال زراعي  ،1397-1396گفت :خريد گندم،
كيفيتر از سال گذشته شده است؛ چراكه در گذشته گندم
كشاورزان با افت مفيد  ۱۰درصدي و غيرمفيد هفت درصدي
خريداري ميشد به افت مفيد هشت درصدي و افت غيرمفيد
پنج درصدي ارتقا يافته است .نرخ خريد تضميني محصوالت
كشاورزي پس از حدود هفت ماه تأخير و كش و قوس هنوز
تصويب و ابالغ نشده است و با وجود اظهارات سخنگوي دولت
مبني بر افزايش نيافتن قيمت گندم ،يك مقام مسئول در وزارت
جهاد كشاورزي تأكيد كرد :حجتي همچنان روي حرفهاي خود
برايافزايشيافتننرخخريدتضمينيمحصوالتكشاورزياصرار
دارد؛ اما هنوز هيچ چيز در اين زمينه قطعي و ابالغ نشده است.

بـــــــــــازار و اقتصاد

سالسوم شماره 550

افزايش قيمت نهادهها برنجكاران مازندران را تحت فشار قرار داده است

گرانینهادههارنجمضاعفبرنجکاران

سبزینه

نرگس آذرپیوند

درحاليكهفريادالعطشزمينهايكشاورزيمازندران
به مرحله تنش آبي ،خشكسالي و حتي تغيير كشت
از برنجكاري به ديگر محصوالت كشاورزي رسيد،
افزايش حدود  100درصدي نرخ برخي از نهادههاي
كشاورزي سبب نگراني و گاليه شاليكاران شده است.
كمآبي و خشكسالي بهطور طبيعي نياز به نهادههاي
كشاورزي ازجمله پالستيك ،استفاده از تيلر و تراكتور
براي شخم و آب تخت كردن و تأمين سوخت موتور
پمپهاي چاههاي كشاورزي را دوچندان كرده و اكنون
افزايش نرخ اين نهادهها ،بهويژه سموم كشاورزي تا دو
برابر سال قبل برنجكاران مازندران تحت فشار قرار داده
است .بررسي ميداني از بازار شهرهاي مختلف مازندران
نشان ميدهد كه در حال حاضر قيمت انواع پالستيك
موادكهنهونوبرايپوششخزانهبرنجوكرتشاليزارها
از كيلويي 60هزار ريال پارسال به 75هزار ريال در سال
جاري رسيده است .در سال زراعي جاري شاليكاران
براي حفظ و ماندگاري بيشتر آب در زمينهاي
برنجكاري،عالوهبراينكهتعداددفعاتشخموشياررابا
تراكتوربيشتركردند،پوششتمامكرتهاباپالستيك
رابايدانجامبدهند.همچنينعالوهبرباالرفتن 40تا50
درصدي قيمت قطعات يدكي تيلر و تراكتور ،دستمزد
استفاده از تراكتور براي شخم و شيار و آب تخت كردن
يكهكتار از چهارميليون و 500هزار ريال سال پيش،
امسال به ششميليون و 500هزار ريال افزايش يافت.

افزايش بيش از  90درصدي
قيمت سموم

بررسيها نشان ميدهد در حال حاضر قيمت سم
ديازينون پنج و  10درصد  10كيلويي ،يك ميليون
و  100هزار ريال است كه براي هر هكتار  20كيلو
مصرف ميشود؛ درحاليكه قيمت اين سم سال پيش
 600هزار ريال بود .همچنين قيمت هر ليتر سم
علفكش بوتا كلر (ماچتي) از 190تا 210هزار ريال
سال پيش امسال به  280هزار ريال رسيده است.
براساس اعالم جهاد كشاورزي متوسط استفاده از
علفكشدرهرهكتاربرنجكاريسهليتراست.منصور
مهرباني ،يكي از شاليكاران روستاي احمد چالهپي
بابل ،كه مشغول خريد سم ساقهخوار و پالستيك
بود ،گفت :بهدليل كمبود آب استفاده از پالستيك
جهت پوشش كرتها با هدف ماندگاري بيشتر آب
ضروري است و امسال همه كشاورزان ناچار به خريد
پالستيك هستند .وي با بيان اينكه امسال بهازاي هر
كيلوگرم پالستيك مواد نو بايد 75هزار ريال پرداخت
كند ،افزود :اين رقم نسبت به سال پيش 15هزار ريال

گرانتر شده است .وي متوسط مصرف پالستيك
براي هر هكتار را 30تا 40كيلوگرم اعالم كرد و گفت:
هرچنددرسهسالگذشتهباتدابيردولتعالوهبرثبات
قيمتهاي نهادهها ،نرخ فروش برنج نسبت به هزينه
توليد براي كشاورزان رضايتبخش بوده است؛ اما
بهنظر ميرسد امسال هزينه توليد بسیار باالتر برود.
اين كشاورز برنجكار به افزايش دستمزد بابت شخم
و شيار و آب تخت كردن اراضي شاليزاري هم اشاره
كرد و گفت :براي آماده شدن زمين شاليزاري جهت
نشاكاري ،چهار مرحله شخم و شيار صورت ميگيرد
كه دستمزد هر هكتار آن امسال به ششميليون500
هزار ريال رسيده است .وي نسبت به حدود دوبرابر
شدن قيمت سم ساقهخوار ديازينون نيز انتقاد كرد و
افزود :اين سم را پارسال  600هزار ريال خريديم؛ اما
اكنون به يكميليون و 100هزار ريال رسيده است.
كرم ساقهخوار مهمترين آفت برنج است كه در فصل
زمستان بهصورت كرم (الرو) در علفهاي هرز خشك
حاشيه مزارع مخفي است و در اواخر فروردين و اوايل
ارديبهشت به شفيره تبديل ميشود و پس از چند روز
ازشفيرههاپروانهخارجشدهوباتخمگذاريرويشالي
در خزانه يا بوتههاي نشا شده در زمين اصلي ،موجب
آلودگي و منجر به خسارتهايي در شاليزارها ميشود.
يكي از فروشندگان سموم كشاورزي در آمل ضمن
تأييدگرانشدن 500هزاررياليسمديازينوندرسال
جاري،گفت:هرچندكمبوديدرايننوعسممشاهده
نميشود؛ اما قيمت آن از كارخانه باال رفته است .مجيد
موسوي افزود :از آنجايي كه بيشتر سموم كشاورزي

با ماده موثره وارداتي در داخل كشور توليد ميشود،
گفته شده كه محدوديت در واردات ماده موثره سموم،
نوسانات نرخ ارز و شرایط سياسي ايران در عرصه
بينالمللي چنين شرایطي را بهوجود آورده است .وي
قيمتيكليترسمعلفكشبوتاكلررا 280هزارريال
اعالم كرد و ادامه داد :اين نوع سم كه بسيار نيز كاربرد
دارد ،سال پيش  190تا  210هزار بوده است.

 80درصد ماده موثره سموم كشاورزي
وارداتي است

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران
هم با تأييد افزايش قيمت انواع سموم بهويژه سم
كرم ساقهخوار ديازنيون و علفكش بوتاكلر گفت:
از آنجايي كه  80درصد ماده موثره انواع سموم
كشاورزي وارداتي است ،بهدليل تحريمها و نوسانات
نرخهاي ارزي ،قيمت اين سموم  30تا  50درصد
افزايش يافت .عبدالرحمن زاغي با بيان اينكه تنها
15تا  20درصد سموم كشاورزي بهصورت آماده
مصرف وارد كشور ميشود ،اضافه كرد :بقيه سموم
مورد نياز كشور با واردات ماده موثره با تركيبات
مشخصآمادهمصرفميشود.

كاهش سطح مبارزه بيولوژيكي
عليه كرم ساقهخوار برنج

مدير حفظ نباتات جهاد كشاورزي مازندران گفت:
درحالي شاهد افزايش  50درصدي قيمت سم
ديازينون هستيم كه سطح مبارزه بيولوژيكي با

استفاده از حشرات مفيد در زمينهاي شاليزاري
استان از 46هزار هكتار سال قبل به 22هزار و 500
هكتار كاهش يافته است .وي با توضيح اينكه بهدليل
كمبود اعتبار مبارزه بيولوژيكي با استفاده از حشرات
مفيدعليهآفتكرمساقهخواربرنجروندكاهشيدارد،
افزود :بهطوري كه سطح مبارزه در سال  94بيش از
 42هزار و  500هكتار ،سال  95بيش از 38هزار و
 500هكتار ،سال  96بيش از  33هزار و  500هكتار
و امسال به 22هزارو  500هكتار كاهش يافت .مدير
حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت:
با توجه به اهميت مبارزه بيولوژيك و نقش آن در
كاهش مصرف سموم شيميايي ،سالمت محصوالت
كشاورزي و سالمت جامعه ،اعتبارات اجراي كنترل
بيولوژيك در مقايسه با اهميت سالمت ،كم و ناچيز
است .وي با بيان اينكه هر چند يارانه سموم حذف
شده و توقع ميرود تا يارانه مبارزه بيولوژيكي با آفات
محصوالت كشاورزي افزايش بيابد ،گفت :گفته شده
كه دولت با مشكالت جدي مالي مواجه بوده و قادر
به حمايت بيشتر نيست .مديرحفظ نباتات سازمان
جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه اكنون 60
درصد هزينه مبارزه بيولوژيك را دولت و  40درصد را
كشاورز پرداخت ميكند ،افزود :انتظار ميرود با توجه
به افزايش قيمت سموم برنجكاري ،حداقل مبارزه
بيولوزيكي عليه كرم ساقهخوار برنج بيشتر ميشد.
در حال حاضر شاليكاران مازندران مشغول آب تخت
كردن زمينهاي شاليزاري و در برخي از مناطق نيز
عملياتنشاكاريهستند.

وزيراسبقجهاد كشاورزي:

وزرای کشاورزی پس از انقالب باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند

وزير اسبق جهاد كشاورزي گفت :بعد از پيروزي انقالب تنها چهار
وزير مسئوليت بخش كشاورزي را در اختيار داشتهاند و هر باليي
سر كشاورزي كشور آمده تقصير يكي از اين افراد است كه گردنش را
بزنند يا حداقل بيايد از مردم عذرخواهي كند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از تسنيم ،محمدرضا اسكندري ،وزير اسبق كشاورزي ،اظهار
كرد :از اوايل پيروزي انقالب دو تفكر ما ميتوانيم و ما نميتوانيم
در كشور وجود داشته است كه تفكر ما ميتوانيم به ظرفيتهاي
داخلي توجه داشته است؛ اما تفكر مقابل يا از ظرفيتهاي داخلي
مطلع نيست يا نفودي هستند .وي افزود :در بخش كشاورزي نيز
با وجود مشكالت كمآبي برخي بهدنبال القاي اين تفكر هستند كه
ما نميتوانيم از ظرفيت بخش كشاورزي كشور استفاده كنيم؛ اين
درحالي است كه برخي كشورها با وجود منابع بهمراتب نامناسبتر،
كشاورزي پيشرفتهاي دارند .وي تصريح كرد :براي ايجاد يك واحد
توليدي بايد چندين مجوز دريافت كرد و چندين سال براي آن وقت
گذاشت كه اين امر در واقع باعث ميشود از ظرفيتهاي كشور
بهدرستي استفاده نشود .اسكندري گفت :طرح مقابله با ريزگردها
در سال 87تعيين شد؛ اما من كه از وزارت جهاد كشاورزي رفتم اين
طرحبايگانيشدووضعيتريزگردهابهشكلفعليرسيد.مسئوالن
وقت بايد در اين ارتباط بيايند پاسخگو باشند .اسكندري گفت :من
بهعنوان يكي از اين چهار وزير پس از انقالب حاضرم با دیگر وزرا
در جلسهاي براي مناظره يا محاكمه حاضر شوم و درباره وضعيت
استفاده از منابع بخش كشاورزي در زمان مسئوليت خود پاسخگو
باشم .وي افزود :نهضت سدسازي در چه دورهاي با سدسازي
بيرويه باعث از بين رفتن منابع آبي كشور شد؟ مسئوالن وقت
بايد بيايند پاسخگو باشند كه چرا اجازه احداث اين همه سد را در
زمان خود دادهاند .هر كسي (وزيري كشاورزي) كه در اين جلسه
محكوم شد گردنش را هم بزنند يا حداقل بيايد از مردم عذرخواهي
كند .مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر ادامه داد :آقاي حجتي را
قبول دارم و ايشان موضوع ما ميتوانيم را در بخش كشاورزي دنبال
ميكند؛امابرخيهستندكهنميخواهندايشانكاركندكهاينامر
نيز باعث شده است فرياد ايشان بلند شود و اين افراد موضوع آب را
براي القاي ما نميتوانيم تبليغ ميكنند؛ اما نميگويند كه ميشود
چگونه بهرهوري مصرف آب را در بخش كشاورزي افزايش داد.
اسكندري اظهار داشت :برخي افراد در كشور ما نفوذ كردند و
نميخواهند ايران بهجلو برود؛ اين افراد مربوط به اين دولت يا آن
دولت نيستند و پس از انقالب در برخي نقاط توانستند نفوذ كنند
و ما نميتوانيم را تبليغ ميكنند.

«مانميتوانيم» فريادحجتيرانيزدرآوردهاست

مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر با ارائه آماري شرايط فعلي منابع
آبي كشور را بيسابقه اعالم كرد و گفت :در سالهاي  71و 72؛
 61ميليارد مترمكعب متوسط بارندگيها بود ،اما در سال زراعي
جاري  175ميليارد مترمكعب بارش وجود داشت كه تا پايان سال
نيز برآورد  220ميليارد مترمكعب شده است كه اين رقم در 50
سال اخير بيسابقه بوده است .وي افزود :در سال  86و  88نيز
حدود  280ميليارد متر مكعب آب داشتيم كه با خشكسالي
مواجه بوديم .بايد در نظر داشت كه از  400ميليارد مترمكعب
حدود  200ميليارد مترمكعب تبحير ميشود و تنها  130ميليارد
مترمكعب آب جاري ميشود.

مخالف پيوستن
به كنوانسيون بينالمللي بذور هستم

اسكندري درباره پيوستن ايران كه كنوانسيون بينالمللي بزور با
اعالم مخالفت خود گفت :پيوستن به اين كنوانسيون نفع زيادي
براي ما ندارد و بايد هستههاي ژنتيكي خود را در اختيار ديگران
قرار دهيم تا آنها بعدا ً آن را به چند برابر قيمت در توليد داخل به
ما بفروشند .وي افزود :آنها با اين كار ميخواهند كشاورزي ما را
كنترل كنند و هر موقع خواستند بذر را در اختيار ما قرار دهند و
هر موقع نخواستند آن را قطع كنند .وي با انتقاد از نحوه صادرات
كشور ،بهويژه در بخش كشاورزي گفت :مسئوالن وزارت خارجه
در مذاكرات خود بايد موضوع صادرات را جلو ببرند؛ زيرا اكنون ما
درموضوعسياستگذاريهابامشكلمواجهيم.مديرعاملسازمان
اقتصادي كوثر با طرح مثالي درباره صادرات مرغ به كشور عراق

گفت :عراق حدود 600هزار تن مرغ وارد ميكند؛ اما با وجود اينكه
ما بخش مشخصي از اين صادرات را در اختيار داريم؛ اما آمار رسمي
كشور عراق نيست ،زيرا اين صادرات از طريق بازارچههاي مرزي
انجام ميشود .مرغ ايران در كشور عراق طرفدار زيادي دارد و در
فروشگاهها  200تا  300تومان گرانتر از مرغ كشورهاي ديگر
بهفروش ميرسد؛ اما صادرات ما به اين كشور بهشكل مرسوم انجام
نميشود .وي در ادامه گفت :اگر از منابع كشور بهدرستي استفاده
كنيمميتوانيمغذاي 300ميليوننفرراتأمينكنيمكهمستندات
آن در يك بخش كارشناسي قابل ارائه است .مديرعامل سازمان
اقتصادي كوثر در پاسخ به انتقادي از خود درباره واردات محصوالت
كشاورزيدرزمانخودگفت:هيچگاهصورتجلسهكميسيونواردات
را امضاء نكردم؛ اما بايد توجه داشت كه در زمان بنده كميسيون پنج
نفري درباره واردات تصميمگيري ميكرد كه من تنها يكعضو آن
بودم.ويافزود:برخيمرامتهمبهاينميكردندكهتنهاموافقتوليد
داخلم و در حق مصرفكنندگان نهايي ظلم ميكنم؛ اما معتقد به
تنظيم بازار از طريق توليد داخل بودم .اسكندري همچنين درباره
عدم رعايت الگوي كشت در كشاورزي كشور گفت :قانون الگوي
كشت بايد اليحه ميشد؛ اين اليحه را در مرداد  88به مجلس
بردم؛ اما پس از رفتن من هنوز از مجلس بيرون نيامده است؛ همه
ميگويند بايد الگوي كشت در بخش كشاورزي رعايت شود؛ اما
در حقيقت براي رعايت آن نيازمند قانون هستيم .وي در پاسخ به
انتقادي درباره وضعيت توليد گندم در زمان خود گفت 11:ميليون
و  860هزار تن خريد تضميني گندم در سال  86انجام شد كه
بيشترين ميزان خريد تضميني بوده است و گندم خارجي نيز به
آن وارد نشده است؛ اما خودكفايي كه امروز از آن صحبت ميشود با
در نظر گرفتن گندم وارداتي است .وي افزود :تكتك كارهايي كه در
بخش كشاورزي انجام دادم قابل دفاع است و هر كاري كه از دست
برميآمده در زمان فعاليتم انجام دادهام؛ در حاليكه در سالهاي
اخير شنيده ميشود كه سيبزميني و پياز منهدم شده است ،اما در
زمان بنده يك كيلوگرم سيب و پياز منهدم نشد اگر غير اين است
گردنم را بزنيد .اسكندري با انتقاد از عدم پرداخت بهموقع خريد
تضمينيگندمگفت:درصورتيكهپولكشاورزانبهموقعپرداخت
شود انقالبي در بخش صورت ميگيرد؛ در حاليكه اين امر يك حق
مسلمكشاورزاناست،اماپساززمانبندهپرداختخريدتضميني
كشاورزان با تأخير همراه شد .وي افزود :تأخير در پرداخت خريد
تضميني محصوالت كشاورزان برنامهريزي كشاورزان را به هم زده و
مناسبات اجتماعي آنها را دچار خدشه ميكند.

قيمت گوشت قرمز در  10سال اخير
 7برابر شده است

مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر در ادامه صحبتهاي خود گفت:
سال  92سياستهاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقالب
اعالم شد؛ اما امروز هنوز نميتوانيم از تمام ظرفيتهاي كشور
استفاده كنيم .وي افزود :گوشت قرمزي كه در زمان وزارت بنده
(سال  )87چهارهزارو 800تومان به قيمت وارداتي و هفت هزار

تومان در قصابي بود ،امروز هفت برابر شده است .وي با يادآوري
خاطرهاي گفت :در سال  87بههمراه مادرم به خوزستان رفتيم روز
دوم فروردين در شلمچه بوديم كه احمدينژاد به من زنگ زد و
گفت بادمجان در تهران یکهزارو  500تومان شده است و من به
ايشان عرض كردم كه بادمجان جزو كاالهايي نيست كه ما آن را
كنترلقيمتكنيم.

بر سر بادمجان با احمدينژاد جر و بحث كردم

اسكندريافزود:اينمحصولبايدازمناطقگرمسيربهتهرانميآمد
و با توجه به اينكه در تعطيالت عيد به سر ميبرديم و كاميونها
اجازه تردد به تهران را نداشتند قيمت اين محصول به يكباره گران
شد؛ در همان مقطع من با ايشان درباره بادمجان جر و بحث كرديم
و در نتيجه آن من در همان نقطه براساس هماهنگيهاي انجام
شده با پليس راه اجازه تردد كاميونهاي بادمجان را به تهران داديم
تا قيمت آن كاهش يابد .وي يادآور شد :در همان مقطع بادمجان
در جنوب كشور  300تومان ،اما در تهران یکهزارو  500تومان
بهفروش ميرسيد؛ بعد از طي چند سال مادرم با يادآوري آن خاطره
به من گفت امروز بادمجان در اهواز دو هزار تومان شده است آيا
رئيسجمهور ديگر به فكر مردم نيست يا مردم ديگر بادمجان
نميخورند.مديرعاملسازماناقتصاديكوثرهمچنينگفت:دولت
بايد بتواند در حال حاضر واردات گوشت را در بازار مديريت كند تا
نرخ آن به قيمت فعلي به فروش نرسد .وي افزود :بعضي وقتها به
ت برخي كاالها اهميت نميدهيم و خارج از قيمت واقعي آن
قيم 
به فروش ميرسد كه گوشت قرمز نيز امروز قيمت غيرواقعي دارد.

قيمت تمام شده گوشت وارداتي
 16هزار تومان است

اسكندري افزود :در هشت ماهه سال 390،96ميليون دالر گوشت
به كشور وارد شده است؛ اما بايد توجه داشت كه قيمت اين محصول
با در نظر گرفتن نرخ ارز روز نبايد بيشتر از  16هزار تومان در مراكز
فروش به دست مصرفكنندگان برسد ،اما مشاهده ميشود كه با
قيمتي دو برابر اين نرخ فروخته ميشود .وي اشاره كرد :با همكاري
مردم بهدنبال آن هستيم كه كسري گوشت قرمز را در داخل توليد
كنيم و در سالهاي آينده عالوهبر اینكه به واردات نيازي نداشته
باشيم ،بلكه صادرات نيز انجام دهيم .مديرعامل سازمان اقتصادي
كوثر افزود :با اين حجم از واردات گوشت قرمز اشتغال  20هزار نفر
از بين ميرود و براي كشورهاي ديگر اشتغالزايي ايجاد ميكند.
اسكندري همچنين در پاسخ به كساني كه گندم وارداتي را به
صرفهتر از قيمت داخلي ميدانند ،گفت :بايد در نظر داشت كه ما
در جمهوري اسالمي زندگي ميكنيم نه در قزاقستان .قزاقستان
گندم خود را بهصورت ديم توليد كرده و هزينه كمتري نسبت به
ما دارد .وي افزود :افرادي كه درباره كيفيت بد گندم ايراني صحبت
ميكنند بايد به آنها گفت گندم توليد داخل كيفيتي بهمراتب
باالتر از گندم وارداتي دارد و گندمي كه به كشور وارد ميشود
معموالً گندمهاي درجه يك نيستند.

بهارستان
رئيس كميسيون عمران مجلس:

وزارتجهادكشاورزيموضوع
تغييرالگويكشتدركشورراپيگيريكند

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،از بررسي
راهكارهاي مقابله با تنش آبي در اين كميسيون با حضور وزير نيرو
خبر داد و گفت :موضوع تغيير الگوي كشت بايد از سوي وزارت
جهاد كشاورزي پيگيري شود تا معضل هدر رفت منابع آبي در
كشور حل و فصل شود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت،
محمدرضا رضايي درباره جزئيات كميسيون عمران مجلس با وزير
نيرو ،گفت :اردكانيان وزير نيرو ميهمان كميسيون عمران مجلس
براي بررسي بحران آب بود .وي با بيان اينكه در حال حاضر با
كاهش بارندگي در كشور مواجهيم ،افزود :بحران مصرف آب در
كشور وجود دارد كه با وجود محدوديت منابع آبي نحوه مصرف
نيز معضل را پررنگتر كرده است .رئيس كميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي گفت :سرانه مصرف آب در ايران باالتر از كشورهاي
مختلف دنيا است؛ بنابراين الزم است در اين حوزه دقت كنيم .البته
بايد بدانيم كه درباره مديريت آب خأل قانوني وجود ندارد .رضايي با
بيان اينكه عبور از بحران آب با قوانين موجود ممكن است ،گفت:
دولتهاي قبل حركتهاي خوبي براي مهار آبهاي سطحي انجام
دادهاند؛ اما جاي كار بسياري در اين حوزه وجود دارد .نماينده
مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي افزود :در حال حاضر در
حوزه مديريت آب باران توفيقي نداشتهايم و اين عدم مديريت آب
باران باعث تحميل هزينههاي بسيار براي انتقال آب دريا به شهرها
شده است .وي با بيان اينكه در حال حاضر  94درصد منابع آبي
كشور در حوزه كشاورزي ،دو درصد در صنعت و چهار درصد
بهعنوان آب شرب استفاده ميشود ،افزود :تغيير الگوي كشت
مهمترين اقدامي است كه از هدر رفت منابع آبي كشور جلوگيري
ميكند .رضايي ادامه داد :موضوع تغيير الگوي كشت بايد از سوي
وزارت جهاد كشاورزي پيگيري شود تا اين معضل در كشور حل
و فصل شود .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با بيان اينكه در
حال حاضر در بسياري شهرهاي جنوبي كشور از كولر آبي استفاده
ميشود ،گفت :استفاده از كولرهاي گازي ميتواند از تنش آبي
تا حدودي بكاهد .رئيس كميسيون مجلس شوراي اسالمي در
ادامه گفت :در اين جلسه مقرر شد وزير نيرو در شبكههاي رسمي
و صداو سيما كشور حضور پيدا كرده و با مردم درباره تنش آبي
صحبت كند و راهكارهاي بهبود شرايط را به مردم گوشزد كند.
وي افزود :طبق قانون صداو سيما بايد بهصورت رايگان وقتهايي را
براي پخش كليپهايي مرتبط با مصرفه بهينه آب در اختيار دولت
قرار دهد .رضايي ادامه داد :مقرر شد نشست ديگري با حضور وزير
نيرو در سه هفته آينده در كميسيون عمران مجلس برگزار شود؛
البته معتقديم بحث آب بايد در دستگاهي مشخص مديريت شود
تا از بروز مشكالت جلوگيري شود.
عباس پاپيزاده:

پيوستنبهكنوانسيونحمايتازارقام
گياهيمنوطبهتأمينمنافعكشوراست

پاپيزاده ،گفت :كميسيون كشاورزي مجلس ،تنها در صورتيكه
پيوستن به كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي ،تأمينكننده منافع
ايران باشد ،اين اليحه را همراهي خواهد كرد .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عباس پاپيزاده عضو كميسيون
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به آخرين وضعيت
الحاق به كنوانسيون حمايت از ارقام جديد گياهي ،اظهار كرد:
اگرچه قرار بود در اسفندماه  ،۹۶اليحه الحاق به اين كنوانسيون
به صحن علني مجلس بيايد و به رأي گذاشته شود؛ اما بهدليل
الزاماتي كه در اين زمينه وجود داشت زمان بررسي به تعويق افتاد.
به گفته وي ،بررسي مجدد اين الحاق در كميسيون كشاورزي
مجلس بايد صورت گيرد تا مطمئن شويم از پيامدهاي اين
الحاق آسيبي به توليد داخل نخواهد رسيد .پاپيزاده ادامه داد:
هماكنون توليدكنندگان بذر با توان مالي اندك خود از چند سال
گذشته كار خود را آغاز كردهاند؛ بنابراين براي ادامه كار خود نياز
به حمايت دارند .اين عضو كميسيون كشاورزي با اشاره به عوارض
پيوستن به كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي جديد ،بيان كرد:
براين اساس در هفتههاي آتي اين اليحه در كميسيون كشاورزي
مجددا ً بررسي خواهد شد و تنها در صورتيكه تأمينكننده منافع
جمهوري اسالمي باشد ،قطعاً كميسيون كشاورزي پيوستن به
اين كنوانسيون را همراه خواهد كرد و در غير اين صورت اولويت
كميسيون كشاورزي حمايت از توليد داخل خواهد بود .به گفته
وي ،نظر جمهوري اسالمي به هر كنوانسيوني بايد تأمينكننده
منافع جمهوري اسالمي باشد و در صورتيكه قرار باشد وضعيت
موجود تغييري نكند در حوزه بذر و نهال و گواهي بذر اتفاقي
نخواهد افتاد و تنها الحاق به اين كنوانسيون توليد داخل را دچار
تنش و وقفه خواهد كرد كه اين امر جزو اولويتها نيست .پاپيزاده
در ادامه افزود :در شرايطي عالقه به ملحق شدن به موافقتنامه
بينالمللي وجود دارد كه منافعي را براي كشور فراهم كند؛ البته
الحاق به هر كنوانسيوني در كنار منافع كشور ،محدوديتهايي دارد
كه ما را ملزم به پذيرفتن برخي از چارچوبهاي بينالمللي خواهد
كرد .وي تصريح كرد :با وجود آنكه الحاق به اين كنوانسيون سود
و زيان و پذيرفتن برخي چارچوبهاي بينالمللي را بههمراه دارد؛
بنابراين بايد مجدد اين اليحه در كميسيون كشاورزي مورد
بررسي قرار گيرد تا در هفتههاي آتي جمعبندي نهايي در اين
زمينه با نظر جمعي اعضاي كميسيون اعالم شود.

خبر

کشفقيمتعمدهفروشي ۴۹قلمميوه
و صيفي در ميدان مركزي ترهبار

قيمت عمدهفروشي انواع ميوه و سبزي در ميدان مركزي ميوه
و ترهبار تهران براي فروش از امروز تا ابتداي ارديبهشتماه سال
جاري اعالم شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنيم ،قيمت
انواع ميوه و ترهبار در ميدان مركزي ميوه و بار تهران كشف و
رعايت آن براي تمامي فروشندگان اين مركز از امروز تا ابتداي
ارديبهشتماه سال جاري الزامي شد .درنامهاي كه به اين منظور
توسط مسئوالن و كارشناسان بازرسي ميدان ميوه و ترهبار،
اتحاديه بارفروشان ،فروشندگان ميوه ترهبار و وزارت جهاد
كشاورزي تهي ه شده ،آمده است :قيمتهاي عمدهفروشي فوق براي
نظارت و كنترل قيمت عمده و خردهفروشي رصد و تعيين شده است
و بهمنزله خريد از توليدكننده نيست .قيمتهاي مذكور براساس
استعالم روزانه از بارفروشان متعدد ميدان مركزي ميوه و ترهبار
تهران و اعمال نظر كارشناسان اتحاديه بارفروشان جهاد كشاورزي
و اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران كشف شده و به تأييد
واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف ميدان مركزي ميوه و ترهبار تهران
رسيده است .نرخهاي اعالم شده بايد از سوي تمامي فروشندگان
عمده (صاحبان حجره و همكاران صنفي) رعايت و در فاكتور فروش
نيز معتبر درج شود .فروشندگان بايد فاكتور سربرگدار (با درج
قيمت واقعي) به نام صاحب حجره پس از مهر و امضاء به خريدار
تحويل دهند .بارفروشان و ميوهفروشان ميتوانند براي دريافت
نرخنامه با استعالم قيمت با اتحاديه متبوع خود ارتباط برقرار كنند.
نرخ ممتاز مربوط به ميوه ه و ترهبار دست چين و لوكس است.

