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«سبزینه» از برگزاری پنجمین همايش ملي روز روستا و عشاير گزارش میدهد

اخبار
نيمه نخست امسال

واردات برنج و موز
بهطورميانگين 23درصدكاهشيافت

بررسي تازهترين آمار تجارت خارجي گمرك نشان ميدهد كه در
نيمه نخست امسال از نظر وزني واردات برنج  14/12درصد و موز
 33/32درصد كاهش و در مقابل گوشي تلفن همراه  23/20درصد
و گوشت  4/97درصد افزايش يافت .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،گمرك پايان هر ماه جداولي از ترانزيت خارجي و  15قلم
كاالي عمده وارداتي و صادراتي خود را ارائه ميدهد؛ قطعات منفصله
توليد خودرو ،برنج ،گوشي تلفن همراه ،موز ،گوشت و روغن دانه
آفتابگردان جزء كاالهاي عمده وارداتي هستند.

بيش از  233هزار تن موز وارد كشور شد

موز از جمله ميوههاي وارداتي است كه با نرخ ارز آزاد وارد كشور
ميشود .البته در ماههاي ارديبهشت و خرداد موز با نرخ ارز دولتي
وارد كشور شد ،اما پس از آن از فهرست كاالي ضروري حذف شد
و ديگر ارز يارانهاي به آن تخصيص نمييابد .در نيمه نخست امسال
 233هزار و  722تن موز وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت
مشابه پارسال از نظر وزني  33/32درصد كاهش داشت .البته برخي
كارشناسان دليل افزايش قيمت موز را (كه در بازار بين هشت تا 10
هزار و  500تومان است) نوسان نرخ ارز ،تعلل برخي واردكنندگان
در انجام واردات و حضور دالالن در اين بخش ميدانند .در بازه
زماني يادشده  217ميليون و  871هزار و  72دالر ارز براي واردات
موز از كشور خارج شده است كه نسبت به شش ماه نخست پارسال
 19/30درصد كاهش داشت.

  935هزار تن برنج وارد كشور شد

مصرف ساالنه برنج در كشور حدود  3/2ميليون تن است كه
 1/7تا دو ميليون تن آن در داخل كشور كشت ميشود .سهم
واردات از بازار برنج  1/2تا  1/5ميليون تن در سال بوده و هند،
بزرگترين تأمينكننده برنج مورد نياز ايران است؛ پاكستان ،تايلند
و اروگوئه هم بخش ديگري از برنج وارداتي ايران را تأمين ميكنند.
با توجه به اينكه ممنوعيت واردات برنج از فصل برداشت آن در كشور
آغاز میشود و تا پايان آذرماه ادامه دارد ،بررسي جداول گمرك نشان
ميدهد كه در نيمه نخست امسال واردات برنج از لحاظ وزني 14/12
درصد و از لحاظ ارزشي  5/85درصد كاهش يافت .در بازه زماني
مذكور  935هزار و  647تن برنج به ارزش  964ميليون و  67هزار و
 904دالر وارد كشور شد.

 واردات گوشت  5درصد افزايش يافت

بر پايه بررسي جداول گمرك ،گوشت منجمد گاوي جزء  15قلم
كاالي عمده وارداتي در نيمه نخست امسال است كه واردات آن
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني  4/97درصد و از
لحاظ ارزشي شش درصد رشد داشت .طي شش ماه نخست امسال
 51هزار و  273تن گوشت به ارزش  217ميليون و  871هزار دالر
وارد كشور شده است.

 كاهش 38درصدي واردات
روغن دانه آفتابگردان

روغن دانه آفتابگردان و روغن گلرنگ که عالوه بر مصرف خوراكي در
صنعت نيز استفاده ميشوند ،رتبه چهاردهم را در كاالهاي وارداتي
طي شش ماه نخست امسال دارند .در بازه زماني مذكور  233هزار
و  919تن از اين روغنها به ارزش  191ميليون و  316هزار و 391
دالر وارد كشور شد كه اغلب در صنايع روغنكشي كاربرد دارد.
برابر آمارهاي گمرك ،واردات انواع اين روغنها از نظر وزني 37/94
درصد و از نظر ارزشي نيز  40/41درصد كاهش داشت .گفتنی
است ،در مجموع در نيمه نخست امسال  16ميليون و  220تن كاال
به ارزش  22ميليارد و  182ميليون دالر وارد كشور شد كه نسبت
به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني  9/3درصد و از نظر ارزشي
 11/93درصد كاهش داشت.
در يك گزارش رسمي اعالم شد

آثار افزايش نرخ ارز
دربازارخردهفروشينمايانشد

بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي ،كاالهاي اساسي در هفته منتهي
به ۱۳مهرماه ،بين  0/4تا  ۹درصد گران شدهاند .به گزارش «سبزینه»
به نقل از مهر ،بانك مركزي خالصه نتايج گزارش متوسط قيمت
خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در هفته منتهي به سيزدهم مهر
را اعالم كرد كه مطابق آن ،قيمت  ۱۰گروه نسبت به هفته قبل از آن
افزايش و يك گروه كاهش يافت .بر اين اساس ،در هفته منتهي به
سيزدهم مهرماه نرخ لبنيات 2/9درصد ،تخممرغ 4/3درصد ،برنج1/4
درصد ،حبوب  1/2درصد ،سبزيهاي تازه  3/6درصد ،گوشت قرمز
0/1درصد ،گوشت مرغ  8/3درصد ،قند و شكر  0/1درصد ،چاي 0/4
درصد و روغن نباتي  6/3درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش و نرخ
ميوههاي تازه  1/2درصد كاهش يافت.

لبنيات و تخممرغ

در هفته مورد گزارش ،در گروه لبنيات قيمت كره پاستوريزه نسبت به
هفته قبل بدون تغيير بود و بهاي ساير اقالم اين گروه بين  0/2درصد
تا  4/2درصد افزايش يافت .قيمت تخممرغ معادل  4/3درصد افزايش
داشت و شانهاي  ۱۳۸هزار تا  ۲۴۰هزار ريال فروش ميرفت.

برنج و حبوب

در اين هفته در گروه برنج ،بهاي برنج داخله درجه يك و درجه دو به
ترتيب معادل  1/6درصد و  0/3درصد افزايش ولي قيمت برنج وارداتي
غيرتايلندي  0/1درصد كاهش يافت .در گروه حبوب بهاي تمام اقالم
بين  0/5درصد تا  5/1درصد افزايش داشت.

ميو ه و سبزيهاي تازه

در هفته مورد بررسي ،در ميادين زير نظر شهرداري پرتقال
درجه يك و كيوي عرضه نميشد .ساير اقالم ميوه و سبزي تازه
كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها
متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه
ميشدند .ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را
عرضه ميكردند كه در گروه ميوههاي تازه قيمت سيب قرمز 3/2
درصد ،سيب زرد هفت درصد ،پرتقال درجه يك  4/1درصد ،نارنگي
 12/5درصد ،هندوانه  3/3درصد و موز  2/3درصد كاهش ولي بهاي
ساير اقالم بين يك درصد تا  10/2درصد افزايش يافت .در گروه
سبزيهاي تازه قيمت خيار معادل  1/9درصد ،سيبزميني 28/2
درصد ،پياز  ۲۲درصد و لوبيا سبز  0/5درصد افزايش ولي بهاي ساير
اقالم بين  0/4درصد تا  7/9درصد كاهش داشت.

گوشت قرمز و مرغ

در هفته مورد گزارش ،قيمت گوشت گوسفند معادل  0/1درصد
كاهش ولي بهاي گوشت تازه گاو و گوساله يك درصد و گوشت مرغ
 8/3درصد افزايش يافت.

قند ،شكر ،چاي و روغن نباتي

در اين هفته قيمت قند و شكر هر يك معادل  0/1درصد ،چاي خارجي
 0/4درصد ،روغن نباتي جامد  10/5درصد و روغن نباتي مايع 4/8
درصد افزايش داشت.

روستاهارویریلحمایتمسئوالن

سبزینه

فاطمهابراهیمیتوچایی

همايش ملي روز روستا و عشاير روز گذشته،
هفدهم مهرماه در سالن تالش وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي برگزار شد و عالوهبر سخنراني
جمعي از مسئوالن ازجمله سعيديكيا،
رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي؛
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور
و ابوالفضل رضوي ،معاون توسعه روستايي
نهاد رياستجمهوري ،هفت كارگاه تخصصي
با هدف ارائه گزارش خدمات صورت گرفته در
عرصههاي مختلف كارآفريني روستايي و مدل
اشتغالزايي در اين عرصهها برگزار شد .در اين
كارگاهها مباحثی ازجمله «الگوهاي موفق
توسعه ،تسهيلگري ،مهارت آموزشي و پايداري
مشاغل»« ،قانون حمايت از توسعه اشتغال
پايدار روستايي»« ،صنايع دستي ،گردشگري
و ميراثفرهنگي»« ،كسب و كارهاي كوچك
و متوسط»« ،استارتاپها ،اپليكشنها و فضاي
مجازي»« ،اسناد و امالك و داراييهاي روستايي»
و «بازار و زنجيره ارزش» با حضور صاحبنظران
هر حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

مدير با انگيزه
بنبستها را ميشكند

در این همایش معاون اول رئيسجمهور با بيان
اينكه تنها راه حل كردن مشكالت تغيير مديران
نيست،گفت:مديرباانگيزهبنبستهاراميشكند
و مدير خوب بايد راهكار ايجاد كند ،در صورتي
كه به اندازه كافي پول وجود داشته باشد هرکسی
ميتواند كار انجام دهد .اسحاق جهانگيري در
پنجمين همايش روزي ملي روستا و عشاير
اظهار كرد :روستا كانون اصلي توليد كشور است
و از سازههاي اصلي هويتبخشي به كشورمان
به حساب ميآيند .وي با اشاره به روند تغيير
جامعه روستايي به شهري افزود :درست است
كه تعداد زيادي از روستاييان كشور به شهرها
و حاشيه آنها كوچ كردهاند؛ اما تعداد زيادي از
روستاهاي كشور نيز به شهر و حتي شهرستان
تبديل شدهاند و جمعيتشان در همان منطقه
مانده است؛ اما ديگر جمعيت شهري به حساب
ميآيند .معاون اول رئيسجمهور ادامه داد:
روستانشينان در مرحله اول بايد نيازهاي اوليه
خود را برآورده شده ببينند تا در مكان زندگي
خودشان بمانند و مواردي مانند آب آشاميدني،
آموزش ،فناوريهاي روز مانند اينترنت بهعنوان
پيشنياز براي توسعه روستايي به حساب ميآيد.
جهانگيري تصريح كرد :در اوايل پيروزي انقالب
امكانات رفاهي يك خانواده روستايي بهشدت
پايين بود؛ بهطوريكه اگر كسي يخچال يا
تلويزيون داشت آن را جزو امكانات روستايي
به حساب ميآوردند؛ اما اكنون زيرساختهاي
روستاهاي كشور توسعه زيادي كرده است .وي
اظهار داشت :اكنون با افتخار ميتوانيم بگوييم
 92درصد جمعيت روستايي كشور از راه آسفالته
برخوردارند كه  14هزار كيلومتر آن در دولتهاي
يازدهم و دوازدهم ايجاد شده است .همچنين در
حال حاضر  87درصد از جمعيت روستايي كشور
از آب آشاميدني برخوردار است .تمام خانوادههاي
روستايي كشور بايد از گاز برخوردار باشند كه به
فضل خدا بر اساس آمار موجود  35هزار روستاي
ديگر تا پايان دولت دوازدهم گازرساني ميشوند
و  99درصد جمعيت روستايي كشور زير چتر
حمايت خانههاي بهداشت قرار دارند .معاون
اول رئيسجمهور اظهار داشت :با وجود اينكه
شبكههاي ارتباطي از زيرساختهاي اصلي براي
توسعه روستايي به حساب ميآيند برخي آن را
يك كار لوكس ميدانند و نميخواهند به اين مهم
توجه كنند كه وجود اينترنت پرسرعت در مناطق
روستايي عالوهبر زيانهايي كه ممكن است داشته
باشد از آن ميتوان استفادههاي مطلوبي نيز كرد و
مانند يك چاقو به حساب ميآيد كه ميتوان از آن
هر استفادهاي كرد .جهانگيري در بخش ديگري

از صحبتهاي خود گفت :زنجيره كشاورزي
از ابتدا تا انتها بايد توسط خود كشاورزان و
روستاييان مديريت شود تا سود بيشتري از توليد
نصيب آنها شود .در حال حاضر بخش زيادي از
محصوالت كشاورزي از زمان تحويل و توزيع آن
از بين ميرود و همچنان نتوانستهايم نظام توزيع
خوبي براي محصوالت كشاورزي ايجاد كنيم .وي
تصريحكرد:صنايعتبديليوبستهبنديهنوزيكي
از نيازهاي اصلي توليدكنندگان بخش كشاورزي
است كه بايد به آن توجه بيشتري شود .معاون
اول رئيسجمهور گفت 90 :درصد زعفران دنيا
در ايران توليد ميشود؛ اما سهم تجارت كشورمان
از اين محصول كم است و شرايط مناسبي براي
بستهبندي و حضور در بازارهاي بينالمللي نداريم.
جهانگيري با بيان اينكه ما با منبع محدودكننده
آب در كشور روبهرو هستيم ،گفت :استفاده
صحيح از آب كشاورزي جزو برنامههاي حياتي
و اصلي در كشور است .كاهش  20درصدي از
طريق صرفهجويي در مصرف آب كشاورزي
ميتواند دغدغههاي ما براي منابع آبي كشور را
از بين ببرد .وي افزود :دولت اقدامات جدي براي
اصالح بهرهوري آب در كشور انجام داده است؛
بهطوريكه  85درصد از هزينههاي اجرايي
سامانههاي نوين آبياري را بهصورت بالعوض به
بهرهبرداران پرداخت ميكند كه سرعت اجراي
اين طرح نيز مناسب است ،بهطوريكه ساالنه
 100تا  200هزار هكتار به اين شكل تحت
اجراي سامانههاي نوين آبياري قرار ميگيرد و
اميدواريم سرعت آن نيز بيشتر شود .معاون اول
رئيسجمهورتوسعهگلخانههادربخشكشاورزي
را امري حياتي دانست و گفت :توسعه كشت
گلخانهاي جزو اولويتهاي اصلي جهاد كشاورزي
به حساب ميآيد و هر كس بخواهد در اجراي آن
محدوديت ايجاد كند كاري ضدملي انجام داده
است .جهانگيري گفت :طرح پرداخت تسهيالت
اشتغالزايي مناطق روستايي و عشايري به ميزان
 1/5ميليون دالر از سال گذشته با اجازه رهبر
معظم انقالب براي بهرهگيري از منابع صندوق
توسعه ملي آغاز شده است و تا به امروز نيمي
از اين مبلغ به تومان تبديل شده و در اختيار
طرحها قرار گرفته است .وي افزود :منابع مابقي
اين تسهيالت با نرخ ارز نيمايي تدوين ميشود
كه اين امر منجر به افزايش امكان تسهيالت دهي
به متقاضيان مناطق روستايي و شهري ميشود.
معاون اول رئيسجمهور يادآور شد :اين تسهيالت
با سود بانكي چهار و شش درصد به بهرهبرداران
اعطا ميشود و اين پول تنها مختص به روستاييان
و عشاير كشور است و اگر كسي غير از اين افراد

بخواهد از اين تسهيالت سوءاستفاده كند حتماً
با وي برخورد ميشود .جهانگيري تأكيد كرد
كه ما خواهان اين هستيم كه اين منابع با دقت
و سرعت بيشتري پرداخت شود تا شرايط ايجاد
اشتغال و كارآفريني در مناطق روستايي افزايش
يابد .وي گفت :بر اين اساس رانت بزرگي فقط
براي روستاييان و عشاير ايجاد ميشود و دولت
ميخواهد به اين افراد اين رانت را بپردازد تا
بتوانند به اشتغالزايي در مناطق روستايي و
عشايري بينجامد .معاون اول رئيسجمهور با
بيان اينكه براي حل مشكالت تنها راه برطرف
كردن آن مدير نيست ،گفت :مديران با انگيزه
بنبستها را ميشكنند و مدير بايد راهكار ايجاد
كند ،وگرنه پول به اندازه كافي وجود داشته باشد
همه ميتوانند كار پيدا كنند .جهانگيري گفت :در
شرايط فعلي عرصه براي زندگي مردم تنگ شده
و فشارهاي اقتصادي زياد شده است .مديران بايد
تصميمات خوبي بگيرند تا از اين شرايط بتوانيم با
سربلنديعبوركنيم.

گفت :كشور با پول نفت بهطور كامل آباد نميشود؛
بلكه با مغز و دست مردم آباد ميشود و مديران
بايد بستر امن براي مردم فراهم كنند .رئيس بنياد
مستضعفان در پنجمين همايش روز ملي روستا و
عشاير اظهار كرد :وامهاي اشتغالزايي روستايي
توسط بنياد مستضعفان و با همراهي بانك سينا،
بنياد علوي و معاونت رياستجمهوري انجام
ميشود و تاکنون دوهزار و  400طرح به تصويب
رسيده كه دو هزار و  100طرح منجر به قرارداد
شده است .سعيديكيا گفت :در كنار و با كمك
وزارت بهداشت و درمان بيمارستانهاي كوچكي
در نقاط مختلف كشور ميسازيم كه تفاهمنامهاي
در اين زمينه با وزارت بهداشت به امضاء رسيده
است .وي افزود :كمك به دانشآموزان از تحصيل
مانده نيز در نقاط محروم مختلف كشور انجام
ميشود ،همچنين خانوادههايي كه دو معلول
به باال دارند صاحبخانه ميشوند .همچنين
متولدين سه قلو به باال نيز تحت حمايت
قرار ميگيرند.

توسعه روستاها
زمینهساز ایجاد جامعه پايدار

براي مقابله با تحریمها
روستاها را توسعه دهيم

ابوالفضل رضوي ،معاون توسعه روستايي و
مناطق محروم كشور هم در پنجمين همايش
ملي روستا و عشاير اعالم كرد از ابتداي آبانماه
ديگر فعاليتي در اين پست نخواهد داشت.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور،
اظهار كرد :مادامي كه در روستاها توسعه وجود
نداشته باشد جامعه پايدار نيز نخواهيم داشت و
عدالت در عمل اجرا نميشود و امنيت غذايي و
اقتصادي نخواهيم داشت .وي افزود :ما به دنبال
آن هستيم كه برق صنعتي به روستاها برود زيرا
معتقديم كه براي توسعه روستاها نيازمند برق
صنعتيهستيم.معاونتوسعهروستاييومناطق
محروم كشور ،ادامه داد :در حال حاضر بيش از
دو هزار واحد توليدي در مناطق روستايي و
عشايري از طريق تسيهالت بانكي در حال
فعاليت هستند .رضوي با اشاره به خداحافظي
خود از پست معاون توسعه روستايي و مناطق
محروم كشور گفت :اين آخرين همايشي است
كه در خدمت روستاييان خواهم بود؛ زيرا
براساس قانون بازنشستگي از خدمت معاف
خواهم بود و حداكثر تا اوايل آبان به فعاليت خود
ادامه خواهم داد.

مملكت نه با پول
بلكه با مغز و دست آباد ميشود

محمد سعيديكيا ،رئيس بنياد مستضعفان ،نیز

انوشيروان محسنيبندپي ،سرپرست وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،نیز گفت :توسعه
روستاهاي كشور بهويژه در زمان تحريمهاي
ترامپ عليه كشورمان ميتواند بهعنوان يك
راهحل مطرح شود .سرپرست وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي ،نیز در پنجمين همايش
روز ملي روستا و عشاير اظهار كرد :براي حفظ
فرهنگ و تمدن كشور بايد روستاهاي خودمان
را حفظ كنيم توسعه روستاها بهويژه در زمانهاي
تحريمها ميتواند بهعنوان يك راهحل مطرح
باشد .وي افزود :حاشيهنشيني در كشور حال
افزايش است؛ اما بايد آسيبشناسي كرد چرا
روند توسعه روستايي در كشورمان كند است،
با خشكسالي مواجهيم ،ميزان بهرهوري در
كشاورزي ما حداقلي بوده و نگاه حداقلي به توسعه
روستايي داشتهايم با توزيع يك وعده غذاي گرم
در مناطق روستايي  70درصد از سوءتغذيه
كودكان كم شد .سرپرست وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي گفت :در پنج سال اخير اقدامات خوبي
انجام شده؛ اما همچنان به نظر ميرسد تا رسيدن
به نقطه مورد نظر بايد كارهاي بيشتري انجام
شود .محسنيبندپي افزود :براي بهبود وضعيت
تغذيهاي در مناطق روستايي يك وعده غذاي گرم
در تمام مهدكودكهاي روستاهاي سراسر كشور
توزيع ميشود كه اين امر منجر شده كه 70درصد
از سوءتغذيه مردم اين مناطق كم شود.

 3عامل مهم كاهش نيافتن قيمت ميوه اعالم شد

با وجود كاهش قيمت نرخ ارز در روزهاي اخير،
قيمت ميوههاي وارداتي و داخلي كاهش نيافته
است كه به گفته رئيس اتحاديه ميوه و سبزي
تهران ،سه عامل «رشد تقاضاي صادرات ،افزايش
نرخ كرايه حمل و نقل و جابهجايي فصلي» دالیل
اين مسأله است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ایرنا ،رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران با تأكيد
بر اينكه ميوه و صيفيجات مورد نياز كشور
تأمين است و كمبودي در اين زمينه نداريم،
گفت :در حال حاضر به دليل جابهجايي فصلي،
ميوههاي تابستاني و پاييزي در بازار موجود است.
اسداهلل كارگر افزود :بخشي از گراني ميوه و سبزي
ناشي از افزايش نرخ دالر بود ،زيرا اين نوسان در
افزايش قيمت عموم كاالهاي مصرفي مردم
تأثير داشته است .رئيس اتحاديه ميوه و سبزي
تهران پيشبيني كرد :به دليل سرمازدگي ابتداي
سال و كاهش 25درصدي توليد سيب درختي،
ممكن است امسال با كاهش عرضه اين محصول
در بازار مواجه شويم .وي از دولت خواست براي
تنظيم بازار اين محصول تدبيري انديشیده شود.
کارگر درباره وضعيت بازار گوجهفرنگي نيز گفت:
به نظر ميرسد قيمت گوجهفرنگي براي يك ماه
آينده كاهش نيابد ،زيرا اكنون عالوه بر خريد
گوجهفرنگيتوسطكارخانجاتربگوجهفرنگي
و افزايش صادرات ،عرضه آن از شهرهاي اقماري
تهران كاهش يافته و بايد منتظر برداشت
گوجهفرنگي جنوب كشور باشيم که همين
موضوع ميتواند در نوسان نرخ اين محصول مؤثر
باشد .گزارشهای مربوط به قيمت عمدهفروشي
محصوالت كشاورزي در ميدان مركزي ميوه و
ترهبار تهران حاكي از آن است كه تا  22مهرماه
قیمتهركيلوگرمگوجهفرنگيرسمي(نو)سهتا

چهار هزار و  500تومان ،گوجهفرنگي گلخانهاي
چهار تا شش هزار و  500تومان ،سيبزميني دو
هزار و  500تا چهار هزار تومان ،پياز زرد 800
تا دو هزار تومان ،پياز شيري  800تا دو هزار و
 200تومان ،هويج دو هزار و  500تا سه هزار و
ك تا سه هزار تومان
 500تومان ،خيار رسمي ي 
و خيار گلخانهاي  800تا دو هزار و  500تومان
است .همچنين هر كارتن شش و هشتتايي
آناناس  150تا  270هزار تومان ،موز هشت هزار
و  500تا  11هزار تومان و انبه  12تا  20هزار
تومان عرضه شد؛ در حالي كه اواخر شهريورماه
نرخ هر كارتن آناناس به  400هزار تومان نيز
رسيده بود .پيش از نوسان نرخ ارز ،قيمت هر
كيلوگرم موز حدود چهار هزار و  500تومان و
كارتن آناناس  90تا  140هزار تومان بود .اكنون
هر كيلوگرم انار به قيمت سه هزار تا 9هزار تومان،
توتفرنگي كرج هشت تا  18هزار تومان و زغال
اخته  12تا  25هزار تومان عرضه ميشود ،اما

پيش از اين ،بهاي هر كيلوگرم زغال اخته شش
تا  16هزار تومان بود .هر كيلوگرم پرتقال جنوب
چهار تا  9هزار تومان ،خرمالو سه هزار و 500
تا  9هزار تومان ،سيب دورنگ چهار تا  9هزار
تومان ،سيب گالب پاييزه چهار تا هشت هزار
تومان ،سيب لبناني زرد چهار تا  9هزار تومان
و سيب لبناني قرمز سه تا هشت هزار تومان،
ليموشيرين چهار تا شش هزار تومان ،ليموترش
ريز هشت تا 13هزار تومان ،ليموترش سنگي سه
تا هفت هزار تومان و نارنگي تخم ژاپني سه تا
هفت هزار تومان قيمتگذاري شد .همچنين هر
كيلوگرم انجير زرد شش تا  13هزار تومان ،انگور
بيدانه زرد سه هزار و  500تا هفت هزار تومان،
انگور بيدانه قرمز چهار تا  12هزار تومان ،انگور
شاهاني چهار تا شش هزار تومان ،انگور مهري
چهار تا هفت هزار تومان ،آلو شابلون پنج تا 9
هزار تومان ،شليل شبرنگ چهار تا  9هزار تومان
و شليل شمس چهار تا  10هزار تومان ،گالبي

بيروتي هفت تا  17هزار تومان ،گالبي شاه ميوه
هفت تا  17هزار تومان ،هر كيلوگرم هلو انجيري
چهار تا  9هزار تومان ،هلو زعفراني هستهجدا
پنج تا  10هزار تومان تعيين قيمت شد.
همچنين قيمت هر كيلوگرم خربزه  700تا دو
هزار و  500تومان ،طالبي يك تا سه هزار و 500
تومان ،هندوانه  400تا يكهزار و  100تومان
است .نرخ هر كيلوگرم بادمجان دلمهاي يك تا
دو هزار و  800تومان ،بادمجان قلمي يكهزار و
 500تا دو هزار و  700تومان ،بادمجان گلخانهاي
دو تا چهار هزار و  500تومان ،باميه سه تا هشت
هزار تومان ،سير خشك چهار تا  9هزار تومان،
كاهو پيچ يكهزار و  500تا سه هزار تومان ،كاهو
رسمي يكهزار و  500تا دو هزار تومان ،لوبيا
سبز سه تا پنج هزار تومان ،كدو مسمايي يك
تا دو هزار و  500تومان و انواع سبزي خوردن
يك تا یکهزار و  500تومان و سبزي جور دو
تا دو هزار و  700تومان است .قيمت سود براي
اعضاء در ميدان ميوه و سبزي تهران روي فاكتور
خريد 15 ،تا  20درصد و براي خردهفروشيها
 25تا  35درصد محاسبه ميشود .بر اساس
آمارهاي موجود ،ساالنه بيش از  120ميليون
تن انواع محصوالت كشاورزي و نزديك 22
ميليون تن انواع محصوالت باغي در كشور توليد
ميشود .طبق سياست وزارت جهاد كشاورزي،
براي حمايت از توليد داخلي ،واردات انواع ميوه
بهجز نارگيل ،آناناس ،انبه و موز از سال 1390
ممنوع شده است .گمرك جمهوري اسالمي
ايران سيزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامهاي،
ميوههاي «منگوستين» و «پاپايا» را از فهرست
ممنوعيت خارج كرد ،اما چند روز بعد دوباره
ممنوعيت واردات آنها برقرار شد.

بهارستان
نماينده بهشهر ،نكا و گلوگاه:

قيمتكاالهاياساسيوسوخت
تاپايانسالافزايشنمييابد

نماينده بهشهر ،نكا و گلوگاه در مجلس گفت :برخي شايعهها و سؤالها
درباره افزايش قيمت كاالهاي اساسي وجود دارد كه بايد بگويم به هيچ
عنوان افزايش قيمت در بخش سوخت و انرژي و تأمين كاالهاي اساسي
صورت نگرفته است و همين روند تا پايان سال جاري تداوم دارد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا ،عليمحمد شاعري ،نماينده مردم بهشهر ،نكا و
گلوگاهدرمجلس شوراياسالمي،درجلسه شوراياداريبهشهراظهاركرد:
در حال حاضر در بخش تأمين كاالهاي اساسي جاي هيچ نگراني نیست،
چراكه ذخاير استراتژيك ايران تقريباً كامل است و بسياري از محصوالت
بهويژه مواد غذايي براي دو سال آينده تأمين شدهاند و توسط دستگاههاي
ذيربط،تأمينارزانجام وقراردادهامنعقدشدهاست.سخنگويكميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس گفت :فشارهاي اقتصادي كه بر
ايران تحميل ميشود به دليل ايستادگي ،استقاللطلبي و آزاديخواهي
ملت ايران است؛ اگر همين امروز تسليم خواستههاي آمريكا شويم ممكن
است هيچيك از اين فشارها وجود نداشته باشد ،اما زندگي كردن زير سايه
ظلم ،بيعدالتي و زيادهخواهي در واقع تعريفي جز مرگ ندارد .وي افزود:
در بخش صادرات نفتي و غيرنفتي تاكنون اتفاق خاصي نيفتاده و همان
روند ابتداي سال جاري در حال اجراست و تأمين منابع ارزي ما به صورت
عادي صورت ميگيرد و ذخاير ارزي در شرايط نرمال قرار دارند .وی با
اشاره به اينكه در بخش كشاورزي ضريب خود اتكايي ايران بيش از ۸۰
درصد است ،خاطرنشان كرد :سال جاري در محصول گندم و شكر نيازي
به واردات نداريم؛ در حالي كه اگر تولید ما مطابق سالهای  ۹۱و ۹۲
بود ،امسال بايد حدود چهار ميليارد دالر شكر و گندم وارد ميكرديم ،اما
خوشبختانه به درجهاي از خوداتكايي رسيديم كه ضريب امنيت بااليي در
بخش محصوالت كشاورزي ايجاد شده است .شاعري گفت :خريد تضميني
گندم از كشاورزان در مجموع بالغ بر  ۱۲هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان بوده كه
تقريباً بخش عمده آن پرداخت شده است و مابقي تا پايان مهرماه تسويه
ميشود ،در مازندران هم تاكنون  ۹۰درصد پرداخت شده است .وي افزود:
طي جلسهاي كه اخيرا ًبا وزير جهاد كشاورزي داشتم ،حدود ۱۰هزار هكتار
از اراضي شرق مازندران در قالب طرح جامع احياء قرار گرفتند كه از طريق
زهكشي و شستوشوي اراضي انجام ميشود .نماينده مردم بهشهر ،نكا و
گلوگاه در مجلس با اشاره به همكاري خوب وزير اطالعات براي موافقت
بازگشايي بخشي از كاخ صفيآباد بهشهر عنوان كرد :مقدمات كار آماده
شده و تا چند روز آينده جلسه ديگري براي نهايي كردن توافق و دستورهاي
اجرايي صادره با وزير اطالعات برگزار میکنیم ،همچنين مسير دسترسي
پيادهروي تا كاخ صفيآباد پيشبيني شده كه اميدواريم بهزودي اجرايي
شود تا گام مثبتي در جهت رونق و توسعه گردشگري بهشهربرداريم.

حمايت از كشاورزان بهموقع صورت گيرد

خنجري ،فرماندار بهشهر ،با بيان اينكه بهشهر قطب توليد برخي از
محصوالت كشاورزي در مازندران است ،به همين دليل بايد توجه ويژهاي
به بخش كشاورزي آن شود ،گفت :اگر در زمينه تأمين كود ،بذر و سوخت از
كشاورزان بهموقع حمايت نشود ،نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و فايدهاي
ندارد؛ پس بايد اقدامات در وقت مقرر انجام شود تا مردم دچار مشكل نشوند.
وي افزود :بندر اميرآباد ظرفيت بزرگي براي شهرستان بهشهر محسوب
ميشود ،اما متأسفانه تأثير آن در معيشت مردم اين شهرستان احساس
نميشود؛ به همين دليل بايد در يك ميزگرد مشترك با مدير بندر اميرآباد،
مطالبات شهرستاني را مطرح كنيم تا بندر اميرآباد در رونق اقتصادي بهشهر
و معيشت مردم شرق مازندران تأثير مثبت و مشهود داشته باشد .فرماندار
بهشهر اظهار كرد :دسترسي به كاخ صفيآباد آرزوي ديرينه مردم بهشهر بود
كه در حال تحقق است و موافقتهاي اوليه آن توسط دكتر شاعري ،نماينده
مجلس بهشهر ،از وزير اطالعات اخذ و در حال حاضر مسير دسترسي انتخاب
شده است و با نظر كارشناسي و فني بهزودي بازگشايي ميشود.

بيش از  ۱۹ميليارد ريال گرانفروشي در بهشهر

اسماعيل هادينژاد ،رئيس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
بهشهر ،در اين جلسه گفت :كل كاالهاي موجودي كشور در سامانه رصد
ثبت شده است و همه انبارداران مكلف هستند موجودي خود را اعالم و
ثبت كنند تا رصد شود كه وضعيت موجودي كاال در كشور به چه صورت
است .خوشبختانه هيچگونه نگراني در زمينه تأمين كاال در مازندران و
شهرستان بهشهر وجود ندارد .شايد طي چند ماه اخير گراني در برخي
كاالها به وجود آمد ،اما كمبود كاال نداشتيم .وي با بيان اينكه تاكنون در
شهرستان بهشهر  ۳۵انبار در سامانه رصد ثبت شدند كه مكلف هستند
هر ماه اعالم موجودي کنند ،افزود :طي سهماهه اخير با نظارت بازرسان
اصناف و صنعت و معدن و تجارت از يكهزار و  ۷۰۴مورد واحد صنفي
بازرسي صورت گرفت و  ۲۵۵پرونده تخلف براي واحدهاي صنفي كه
مبادرت به گرانفروشي ،كمفروشي ،عدم درج قيمت بر روي كاال و امتناع
از فروش به ارزش  ۱۹ميليارد و  ۴۰ميليون ريال كرده بودند ،تشكيل و
برای صدور رأي به تعزيرات حكومتي ارسال شد.
نورمحمدتربتينژاد:

۲۵ميلياردمترمكعبآب
وارد سدهاي كشور شده است

سخنگوي كميسيون كشاورزي گفت :ميانگين بارش سال زراعي
 ۹۷-۹۶كشور حدود  ۱۷۱ميليمتر و آب ورودي به سدهاي كشور
حدود  ۲۵ميليارد مترمكعب بوده است كه نسبت به سنوات زراعي قبل
كاهش فاحشي را نشان ميدهد .به گزارش «سبزینه» به نقل از خبرگزاري
خانه ملت ،نورمحمد تربتينژاد در تشريح نشست كارگروه آب كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي ،اظهار کرد :این جلسه با حضور مسئوالن
وزارت نيرو ،وزارت جهاد كشاورزي ،اتاق بازرگاني و دستاندركاران بخش
خصوصي ،با موضوع بررسي عملكرد وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي
در رابطه با قانون برنامه ششم توسعه ،بودجه سال  ۹۷و پيشنهادهاي
بودجهاي سال  ۹۸برگزار شد .نماينده مردم گرگان و آققال در مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه پروانههاي بهرهبرداري و تخصيص آب
كشاورزي توسط وزارت نيرو بر اساس الگوي كشت اعالمشده از سوی
وزارت جهاد كشاورزي صادر ميشود ،ادامه داد :از كشتهاي گلخانهاي در
محدوده شبكههاي آبياري و مناطق داراي حقابه حمايت ميشود .وی در
پايان با تأكيد بر اينكه حدود  ۴۷۰هزار حلقه چاه مجاز در كشور وجود دارد
كه ۲۵۰هزار حلقه آن برقي و  ۲۲۰حلقه آن غيربرقي است ،خاطرنشان
كرد :وزارت نيرو ميزان مصرف آب چاههاي برقي را به روشهاي هوشمند
و چاههاي غيربرقي را به روشهاي حجمي كنترل ميكند.

دکه
نوسانات نرخ مرغ در بازار

قيمت مرغ به ۱۰هزار و ۲۰۰تومان رسيد

رئيس اتحاديه پرنده و ماهي ،از افزايش  ۲۰۰توماني قيمت مرغ در بازار خبر
داد و گفت :نرخ اين كاال در مراكز خردهفروشي ،به  ۱۰هزار و  ۲۰۰تومان
رسيده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،مهدي يوسفخاني از
افزايش  ۲۰۰توماني قيمت مرغ نسبت به روزهاي گذشته در بازار خبر داد و
گفت :قيمت اين كاال در مراكز خردهفروشي ،به  ۱۰هزار و  ۲۰۰تومان رسيده
است .وي اضافه كرد :همچنين قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم در عمدهفروشي
درب كشتارگاه 9 ،هزار و  100تومان و توزيع درب واحدهاي صنفي  9هزار
و  300تومان است .يوسفخاني قيمت خردهفروشي مرغ شمال را 9هزار
و  600تومان اعالم كرد و گفت :قيمت عمده مرغ كشتار شمال در ميدان
بهمن ،هشتهزار و  900تومان است .رئيس اتحاديه پرنده و ماهي افزود:
قيمت هر كيلوگرم سينه با كتف  15هزار تومان ،سينه بدون كتف  ۱6هزار
تومان و فيله  ۱۷هزار تومان است.

