22

بـــــــــــازار و اقتصاد

سهشنبه  15آبان  27 1397صفر  6 1440نوامبر  2018سالسوم شماره 713

شورای اقتصاد همچنان از اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی طفره میرود

اخبار
ادعای سيدحسين نقويحسيني رد شد

زمینحجتی20هکتاراست

سيدحسين نقويحسيني ،نماينده شهر ورامين ،چند هفته پيش و در
بحبوحه گير دادن مخالفان دولت به برخي وزرا با اعالم اينكه حجتي
در ورامين باغ پسته  300هكتاري دارد ،همه را هاج و واج كرد؛ چراكه
وقتي باغ وزیر جهاد کشاورزی در شهر و ديار نقويحسيني و زيرگوش
او قرار دارد ،قاعدتاً از جزئيات باغ و حتي تعداد بزهاي داخل آن خبر
دارد .از آنجا كه بهطور کلی در ورامين باغ  300هكتاري پسته و آنهم
يكپارچه وجود ندارد چنين استثنايي زبانزد همگان خواهد بود .اما
نقويحسيني طي مصاحبهاي گفت اخيرا ً متوجه شده باغ حجتي را
براساس گفته كشاورزان 280هكتار بيشتر از رقم واقعي اعالم كرده
است (گرچه به نوعي عذرخواهي کرد و حرف خود را پس گرفت) .بايد
به این نماينده مجلس گفت بر فرض مثال كه كشاورزي به وی گفته
باشد باغ وزیر جهاد کشاورزی  300هكتار است ،آيا قبل از تحقيق
و رسیدن به يقين دليلي براي چنين جوسازي عليه حجتي منطقی
است و اگر كشاورزان به وی ميگفتند باغ حجتي در شهر ورامين
سههزار هكتار است شأن نمايندگي ايجاب ميكرد تا يك نماينده و
قانونگذار ،اعتبار و شخصيت فردي را بدون بررسي زيرسوال ببرد.
نقوي ميتوانست با مراجعه به باغ حجتي در جاده پيشوا و سوال از
محمد افغاني ،كارگر باغ و حتي در صورت لزوم با مساحي باغ فرق
بين  20و 300هكتار را جويا شود .جالب اينكه حجتي زميني 20
هكتاري را برمبناي سند ششدانگ از شخص حقيقي خريد و با اصالح
خاك حتي كار شخصي و جابهجايي خاك و كود با فرقون و در كنار
كارگر با زحمات فراوان در دوران بيرون از دولت ،آن را به باغ تبديل
و بارها در محاكم و مراجع پاسخگوي كار خود بوده است .حال سوال
اين است كه چگونه اين حقالناس قابل جبران است و ديگر اينكه آيا
همه آنان كه از طريق نقويحسيني با خبر شدهاند حجتي باغ پسته
 300هكتاري دارد ،آيا تكذيبيه وي را قرائت كرده و به اين اشتباه پي
بردهاند؟ به همين جهت با قدرداني از شجاعت و اخالقمداري نقوي كه
تكذيبيه ارسال داشته ،براي تأديه حقالناس و متناسب با نوع اعالم خبر
قبلي (صدا و صوت وی) پيشنهاد ميشود وي در مجلس اين تكذيبيه
را اعالم كند تا ما و ديگر رسانهها اين صوت را نيز همانند صداي قبلي
ویمنعكسكنيم.


صادراتروغنممنوعه
 ۲۰۰درصد بيشتر از پارسال

در حالي كه از ابتداي تيرماه وزير جهاد كشاورزي صادرات  ۱۸قلم
كاالي اساسي وارد شده با ارز يارانهاي را ممنوع اعالم كرد ،جديدترين
آمارها نشان ميدهد كه در نيمه نخست امسال بيش از  ۴۸هزار تن
انواع روغن به كشورهاي مختلف صادر شده است .به گزارش«سبزینه»
به نقل از ايسنا ،از چند ماه پيش دولت براي واردات كاالهاي اساسي ،ارز
دولتي چهار هزار و  200توماني اختصاص داد و وزير جهاد كشاورزي
براي جلوگيري از خروج كاالهاي اساسي كه با استفاده از ارز يارانهاي
وارد شدهاند طي نامهاي در تاريخ ششم تير ماه امسال ،صادرات
كاالهاي اساسي را در  ۱۸رديف مختلف تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم
كرد و به دنبال آن صادرات دانههاي روغني و انواع روغن خام و پالم
نيز ممنوع شد .در بخشي از اين نامه آمده است كه با توجه به ضرورت
تامين كاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور و جلوگيري از خروج
اين كاالها و پيشگيري از بروز هرگونه رانت در شرايط خاص كنوني ،با
استناد به قانون تمركز وظايف اختيارات و وظايف بخش كشاورزي در
وزارت جهاد كشاورزي ،بدين وسيله صادرات كاالهاي مشروحه زير تا
اطالع ثانوي ممنوع اعالم ميگردد .ذرت ،گندم ،آرد ،جو ،جو دوسر،
دانههاي روغني ،روغن خام و روغن پالم ،يونجه ،كاه و كلش ،پودر ماهي
و گوشت ،انواع سبوس ،كنجاله سويا ،ساير كنجالهها ،تفالهها ،خوراك
آبزيان ،افزودني خوراك آبزيان ،چاودار و سورگوم از جمله اين كاالهاي
اساسي بودند كه صادراتشان در نامه محمود حجتي ممنوع اعالم شد.

 1 06تن پياز از كردستان
به كشور عراق صادر شد
پيمان اسكندري اظهار داشت :مقدار  60تن پياز  Gappو  46تن
پياز معمولي از محل خريدهاي سازمان تعاون روستايي ايران به
كشور عراق صادر شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا،
وي افزود :اين ميزان محصول پياز در راستاي برنامهها و سياستهاي
جديد سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در بحث بازار يابي و
بازار رساني محصوالت كشاورزي به خارج از كشور صادر شده است.
اسكنداري تاكيد كرد :اين ميزان در قالب خريد توافقي از شبكه تعاون
روستايي استان اصفهان خريداري شده بود و صادرات آن نيز توسط
اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي مريوان انجام شده است .در سال
جاري توسط فعاالن اقتصادي استان كردستان 251 ،هزار تن انواع
محصوالت كشاورزي به ارزش  118ميليون دالر به خارج از كشور
صادر شده است 208 .هزار تن از اين ميزان به ارزش  92ميليون دالر
محصوالت توليد شده در استان كردستان بود و باقي آن نيز از ديگر
گمركات كشور بارگيري و از مرز باشماق به عراق و كشورهاي آسياي
ميانه صادر شد .درآمد ناخالص بخش كشاورزي استان در سال 96
بيش از  41هزار و  54ميليارد ريال برآورد شده كه شامل  16هزار و 9
ميليارد ريال در بخش زراعت ،هشت هزار و 855ميليارد ريال در زمينه
باغباني 16 ،هزار و  190ميليارد ريال آن در زمينه دام و طيور و آبزيان
بوده است .كردستان با داشتن بيش از يك ميليون و  200هزار هكتار
زمين قابل كشت مرغوب و مستعد يكي از قطبهاي توليد محصوالت
كشاورزي كشور است بطوريكه باغداران استان با توليد ساالنه بيش از
 45هزار تن انگور ديم رتبه دوم كشوري را به خود اختصاص دادهاند،
سيب ،گالبي ،زردآلو ،هلو ،شليل ،بادام ،گيالس ،آلبالو ،آلو و گردو از
ديگر محصوالت باغي كردستان است و همچنين رتبه اول توليد توت
فرنگي با توليد بيش از  47هزار تن به كردستان تعلق دارد.

دکه
مهدی يوسفخاني:

قيمت مرغ به 10هزار و 900تومان رسيد
رئيس اتحاديه پرنده و ماهي نرخ جديد مرغ و انواع مشتقات در
بازار را اعالم كرد .به گزارش«سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،مهدي يوسفخاني ،رئيس اتحاديه پرنده و ماهي ،از افزايش
 100توماني نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت :اکنون نرخ هر كيلو
مرغ زنده درب مرغداري  7هزار ،مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه
 9هزار و  ،800توزيع درب واحدهاي صنفي  10هزار و خرده
فروشي  10هزار و  900تومان است .به گفته وي ،نرخ هر كيلو
ران مرغ با كمر  9هزار و  900و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت
مرغ  10هزار و  900تومان است .يوسفخاني با اشاره به نرخ ساير
مشتقات در بازار افزود :قيمت هر كيلوگرم سينه با كتف  19هزار،
سينه بدون كتف  20هزار و فيله مرغ  21هزار تومان است .رئيس
اتحاديه پرنده و ماهي كاهش عرضه مرغ به كشتارگاهها را دليل
اصلي افزايش قيمت در بازار اعالم كرد و گفت :البته نميتوان
اظهارنظري كرد كه اين كاهش عرضه ناشي از امتناع مرغداران در
عرضه يا كمبود توليد است .وي قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده را
 7هزار و مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه را  10هزار و  800تا 10
هزار و  900اعالم كرد .يوسفخاني در پايان تصريح كرد :با وجود
آنكه وزير جهادكشاورزي حداكثر قيمت مرغ را  10هزار تومان
اعالم كرده است ،از اين رو انتظار ميرود كه براي كاهش قيمت
تمام شده توليد ،يارانه به مرغداران پرداخت كنند.

سبزینه

فاطمه ابراهیمی توچایی

تأمين امنيت غذايي يكي از راهبرديترين
برنامههاي دولت ايران است و اين امر مهم با
اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد كشاورزي
محقق ميشود .در سالهاي گذشته اين
اقدامات منجر به افزايش سطح توليد محصوالت
كشاورزي از  ۹۷ميليون تن در سال  ۱۳۹۲به
بيش از  ۱۲۰ميليون تن در سال  ۱۳۹۷گرديد
كه در سالهاي اخير بيسابقه بوده و شايسته
تقدير است .گندم ازجمله محصوالتي بود كه با
اقدامات وزارت جهاد كشاورزي طي اين مدت،
خودكفايي در توليد آن حاصل گرديد و در نتيجه
نياز كشور به اين محصول راهبردي مرتفع شد.
يكي از اقدامات مهم دولت در تحقق خودكفايي
در توليد گندم ،خريد تضميني اين محصول از
كشاورزان بود كه به افزايش توليد گندم از 9/3
ميليون تن در سال  ۱۳۹۲به  14/5ميليون تن
در سال  ۱۳۹۵انجاميد .با اين وجود ،بهدليل عدم
رعايت اركان اساسي و قانوني خريد تضميني در
سالهاي اخير ،توليد گندم در سال زراعي ۱۳۹۶
به  11/5ميليون تن و در سال  1397به 12/5
ميليون تن كاهش يافت و پيشبيني ميشود
ادامه اين روند ،كاهش مجدد توليد گندم را نيز
به همراه داشته باشد .تأخير بيش از سهماه در
پرداخت مطالبات كشاورزان ،عدم افزايش نرخ
خريد تضميني گندم متناسب با هزينههاي توليد
و قيمتهاي منطقه و تأخير بيش از ششماه در
اعالم نرخ طي سالهاي اخير ،ازجمله عواملي بوده
است كه در اين كاهش نقش كليدي دارد و عالوهبر
اينكه برنامه كشاورزان را با مشكل مواجه ميكند،
منجر به قاچاق گندم نيز ميشود .سازمان برنامه و
بودجهبايدهرسالهنرخخريدتضمينيمحصوالت
كشاورزي ازجمله گندم را از ابتداي فصل پاييز
در مهرماه اعالم كند؛ اما در سال جاري با وجود
گذشت بيش از يكماه نرخهاي خريد تضميني
مشخصنيستوكشاورزانبرايتصميمگيريدر
انتخاب نوع كشت و محصول دچار در سردرگمي
شدهاند .ادامه اين روند ميتواند آثار نامناسبي بر
ميزان توليد گندم و كاهش رغبت كشاورزان
براي كاشت محصول اساسي داشته باشد و
وضعيت خودكفايي توليد گندم را در معرض
تهديد قرار دهد .در این رابطه عباس پاپيزاده،
عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،گفت :وزارت
جهادكشاورزيقيمتپيشنهاديخريدتضميني
گندم براي سال  ۹۸را یکهزار و  580تومان اعالم
كرده كه نمايندگان مجلس به پايين بودن اين
قيمت اعتراض كردند .پاپيزاده ،با بيان اينكه
قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم براي
سال  ۹۸كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعالم
شده یکهزار و  580تومان است و اين قيمت در
مقايسه با تورم بسيار پايين است .عضو كميسيون
كشاورزيمجلسبابياناينكهاعضايكميسيون
به اين قيمت پايين اعتراض كردند ،گفت :در حالي
كه پيشبيني ميشود تورم كشور تا سال آينده
به  ۴۰درصد برسد ،قيمت پيشنهادي یکهزار
و  580تومان ظلم به كشاورز است .پاپيزاده
ادامه داد :براساس قانون خريد تضميني ميزان
افزايش نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي
بايد براساس ميزان تورم باشد .وي گفت :دولت

شورایویرانگر

در سالهاي گذشته هم قانون خريد تضميني
را نقض كرد و عالوهبر اينكه قيمت محصوالت
كشاورزي را در زمان خودش اعالم نكرد ،بلكه نرخ
آن را نيز با ميزان تورم جامعه محاسبه نكرد .عضو
كميسيون كشاورزي مجلس گفت :دولت بايد
بداند كه ارزش توليد داخل چقدر براي كشور با
ارزش است ،چرا كه اگر بخواهيم محصولي مانند
گندم را وارد كنيم با ارز نيمايي حدود دو هزار و
 600تومان براي كشور تمام ميشود .چرا دولت
حاضر نيست حداقل كيلويي دوهزار تومان براي
كشاورز بپردازد؟ پاپيزاده همچنين تأكيد كرد:
كشور  ۹۵درصد دانههاي روغني مورد نياز را وارد
ميكند ،همچنين در تأمين نهادههاي دامي نظير
ذرت نيز بهشدت وابستهايم ،اگر حمايت از كشاورز
صورت گيرد و نرخهاي خريد تضميني به موقع
و مناسب اعالم شود ،يعني حداقل قانون رعايت
شود ،بخش زيادي از آن در داخل توليد خواهد
شد و نياز به واردات و خروج ارز از كشور بهويژه در
شرايط تحريم نخواهيم بود .به گفته حجتي وزير
جهاد كشاورزي ،نرخهاي پيشنهادي براي خريد
تضميني محصوالت كشاورزي ازجمله گندم از
سوي وزارت جهاد به دولت ارائه شده و منتظر
تصويب در دولت و اعالم از سوي سازمان برنامه
و بودجه است .سال زراعي گذشته يعني سال
جاري  9/5ميليون تن گندم از كشاورزان به نرخ
تضمينيخريداريشد.

قيمت هر تن گندم
در بازارهاي جهاني  280دالر

مسعود اسدي ،عضو شوراي مركزي خانه
كشاورز ،گفت :وزارت جهاد كشاورزي در پي
افزايش هزينههاي توليد ،طي نامهاي به شوراي
اقتصاد نرخ جديدي را براي خريد تضميني گندم
پيشنهاد داد .اسدي در گفتوگو با انتقاد از تأخير
در اعالم نرخ خريد تضميني گندم اظهار كرد:
آخرين شنيدهها حاكي از آن است كه وزارت

جهاد كشاورزي نرخ پيشنهادي خريد تضميني
گندم براي سال زراعي جديد را یکهزار و
 580تومان اعالم كرده بود كه در پي افزايش
هزينههاي توليد مجددا ً طي نامهاي به شوراي
اقتصاد نرخ جديدي را پيشنهاد داد .به گفته
وي با توجه به افزايش هزينههاي توليد و تورم
فعلي ،نرخ يكهزار و  580توماني براي خريد هر
كيلو گندم ،جوابگوي هزينه كشاورزان نيست.
اسدي ادامه داد :با توجه به تورم فعلي و تورمي
كه تا پايان سال گريبانگير بخش كشاورزي است،
حداقل قيمت خريد تضميني گندم براي سال
زراعي  98-97بايد دو هزار تومان اعالم شود.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز نرخ هر تن
گندم در بازارهاي جهاني را  280دالر اعالم كرد
و افزود :بر اين اساس اگر دولت قصد ندارد كه در
سال زراعي جديد هر كيلو گندم را حداقل با نرخ
دو هزار تومان از كشاورزان خريداري كند ،از اين
رو انتظار ميرود كه ممنوعيت صادرات گندم را
بردارد .وي در پايان با اشاره به اينكه تأخير در
اعالم نرخ خريد تضميني گندم توجيه اقتصادي
ندارد ،بيان كرد :با توجه به آنكه دولت برخالف
قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي عمل
ميكند؛ بنابراين اين احتمال وجود دارد كه برخي
كشاورزان به سراغ كشت ديگر محصوالت روند
و برخي به ناچار به كشت گندم ادامه ميدهند.

افق روشني پيشروي اعالم نرخ
خريد تضميني گندم نيست

رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران گفت:
با وجود پيگيريهاي متعدد از معاون اول
رئيسجمهور و وزارت جهاد كشاورزي ،اما افق
روشني پيش روي اعالم نرخ خريد تضميني
گندم نيست .عليقلي ايماني با انتقاد از تأخير
در اعالم نرخ خريد تضميني گندم اظهار كرد:
با وجود پيگيريهاي متعدد از معاون اول
رئيسجمهور ،مجلس و وزارتخانه تاكنون خبري

غالمعلي جعفرزاده ايمنآبادي:

قيمتجهانيزعفرانرا
بورس كاالي ايران بايد تعيين كند

از اعالم نرخ خريد تضميني گندم براي سال
زراعي جديد نيست .وي افزود :از دولتمردان
انتظار ميرود كه اگر تصميمي براي افزايش
نرخ خريد ندارند يا قصد دارند كه قانون خريد
تضميني را منحل كنند ،هر چه سريعتر اعالم
كنند تا تكليف كشاورزان روشن شود .ايماني با
انتقاد از اظهارنظر برخي افراد مبني بر اختالط
گندم خارجي با داخلي و فروش خاك به جاي
گندم به مراكز دولتي بيان كرد :با وجود زحمات
فراوان زراعت در گرماي  ۵۰درجه و سرماي زير
صفر و همچنين سودهاي سرسامآور بانكها و
هزينههاي توليد ،متهم كردن كشاورزان به فروش
خاك به جاي گندم داخلي درست نيست؛ چرا
كه چنين اظهاراتي صحت ندارد .به گفته وي از
شوراي اقتصاد انتظار ميرود كه هر چه سريعتر
نرخهاي منصفانه خريد تضميني اعالم شود تا
كشاورزان بتوانند تصميم الزم براي كشت را
اتخاذكنند .رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران
ادامه داد :اگر قرار باشد نرخ خريد تضميني براي
سال زراعي جديد نسبت به مدت مشابه سال
قبل تفاوتي نداشته باشد ،انصراف از كشت بهتر از
كشت گندم است .وي با اشاره به اينكه افق روشني
پيش روي نرخ خريد تضميني گندم نيست ،بيان
كرد :با توجه به آنكه وزير جهاد كشاورزي در
جلسه اخير هيئت دولت اعالم كرده كه اعالم
نشدن نرخ خريد تضميني گندم براي من جاي
سوال است ،ديگر ما نميدانيم كه چه بايد بگوييم؟
ايماني در پايان با اشاره به اينكه تأخير وثبات در
اعالم نرخ خريد آثار سو به دنبال دارد ،تصريح كرد:
ثبات در نرخ خريد تضميني در قاچاق و از بين
رفتن خودكفايي گندم تأثير بهسزايي دارد كه به
همين خاطر از شوراي اقتصاد انتظار ميرود كه به
نظر وزير جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد
توجه كند؛ چراكه بيمهري به كشاورزان همانند
سال  ۸۳از بين رفتن خودكفايي و واردات هفت
ميليون تني گندم را به دنبال دارد.

بازار ميوه در ركود و آرامش به سر ميبرد

كاهش  ۸۰درصدي قيمت سيبزميني و گوجهفرنگي در بازار

رئيس اتحاديه ميوه و سبزي گفت :طبق
اظهارات مغازهداران و بررسيهاي ميداني،
بازار ميوه در ركود و آرامش به سر ميبرد.
اسداله كارگر ،رئيس اتحاديه ميوه و سبزي
استان تهران در گفتوگو با خبرنگار صنعت،
تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه
خبرنگاران جوان ،از آرامش حاكم بر بازار ميوه
و صيفي خبر داد و گفت :طبق اظهارات مغازه
داران و بررسيهاي ميداني ،بازار ميوه در ركود
به سر ميبرد .وي نرخ هر كيلو انار را  3تا 8
هزار تومان اعالم كرد و افزود :قيمت هر كيلو
انگور بيدانه زرد  3هزار و  500تا  6هزار و
 ،500انگور بيدانه قرمز  5تا  13هزار ،به  3تا
 8هزار ،پرتقال جنوب  4تا  9هزار ،پرتقال شمال
يكهزار و  500تا  3هزار و  ،500خرمالو شمال
 2تا  5هزار ،سيب گالب پاييزه  3تا  7هزار،
سيب لبناني زرد  3تا  9هزار ،سيب لبناني قرمز
 3تا  8هزار ،كيوي  3تا  8هزار و گريپ فروت
تو سرخ  3هزار تا  5هزار و  500تومان است.
كارگر با اشاره به نرخ ساير ميوهها در بازار بيان
كرد :هر كيلو خيار رسمي با نرخ  2هزار و 500
تا  5هزار ،گالبي بيروتي  7تا  11هزار ،موز 8
هزار و  500تا  11هزار ،ليموشيرين  3هزار و

 500تا  5هزار و  ،500نارنگي انشو  2هزار و
 500تا  7هزار و  ،500نارنگي تخم ژاپني  3تا
 6هزار و  ،500شليل  4تا  10هزار ،هلو زعفراني
 5تا  10هزار ،خربزه يك هزار و  500تا  3هزار
و هندوانه  700تا يك هزار و  500تومان در
ميدان عرضه ميشود .وي نرخ هر كيلو نارنج را
يك هزار و  500تا  2هزار و  700تومان اعالم
كرد و گفت :قيمت هر كيلو ليموترش سنگي
 4تا  7هزار ،بادمجان دلمهاي يك هزار و 500
تا  3هزار ،بادمجان گلخانهاي  3تا  6هزار ،پياز
زرد  700تا يك هزار و  ،800پياز قرمز يكهزار

و  200تا  2هزار و  ،300چغندرقند  2تا  2هزار
و  ،500سيبزميني يكهزار و  500تا  3هزار،
سير خشك  4تا 8هزار ،شلغم يكهزار و 500
تا  3هزار و  ،700فلفل تند ريز  3تا  7هزار و
فلفل دلمه سبز  4تا  6هزار و  500تومان است.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي ادامه داد :هماكنون
هر كيلو كاهو پيچ ساالدي با نرخ يك هزار و
 500تا  3هزار ،كاهو رسمي يك هزار و  300تا
 2هزار و  ،500كدو حلوايي يك هزار و  500تا
 3هزار و  ،500كدو مسمايي  2تا  3هزار و ،500
كرفس يك هزار و  500تا  2هزار و  ،500كلم

بروكلي  3تا  7هزار ،كلم قرمز و سفيد يك هزار
و  500تا  3هزار ،گل كلم يك هزار تا يك هزار
و  ،800گوجه فرنگي گلخانه  3هزار و  500تا 5
هزار و  ،500گوجه فرنگي نو  2هزار و  700تا 4
هزار و  ،500ليموترش ريز  8تا  15هزار ،سيب
زميني ترشي  2هزار و  500تا  3هزار و ،700
ترب سياه يك هزار و  500تا  3هزار و 700
و هويج  2تا  3هزار تومان در ميدان مركزي
و با احتساب  30تا  35درصد سود در خرده
فروشيها عرضه ميشود .به گفته وي ،نرخ هر
كيلو سبزي خوردن را يكهزار و  800تا  3هزار
و سبزي جور (پلو ،آش ،قورمه) يكهزار و 500
تا  2هزار و  600تومان اعالم كرد .كارگر با اشاره
به اينكه كمبودي در عرضه اقالم ميوه وجود
ندارد ،بيان كرد :باوجود فراواني بار ،تقاضاي
چنداني در بازار وجود ندارد ،ضمن آنكه قيمت
برخي اقالم نظير سيب زميني و گوجه فرنگي
نسبت به هفتههاي گذشته در بازار  60تا 80
درصد كاهش يافته است .رئيس اتحاديه ميوه
و سبزي در پايان درباره آينده قيمت ميوه در
بازار گفت :با توجه به شرايط كنوني تقاضا پيش
بينيميشودكه قيمتميوهتاپايانصفرتغيير
چندانينداشتهباشد.

نشست جبران هزينه معيشت كارگران اين هفته تشكيل ميشود؟

وزير جديد كار در حالي از برگزاري نشست شوراي
عالي كار در هفته جاري براي بررسي راهكارهاي
جبران كاهش قدرت خريد كارگران خبر داده بود
كه هنوز از شركاي اجتماعي براي تشكيل اين
جلسه دعوت نشده است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از مهر ،پس از اينكه شريعتمداري بر كرسي
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تكيه زد ،در
فاصله كمتر از  ۲۴ساعت ،نخستين نشست خود
را با تشكلهاي كارگري و كارفرمايي برگزار كرد.
در جلسهمذكور،نمايندگانتشكلهايكارگري،
از شريعتمداري ادامه راه ربيعي در رعايت و تقويت
سه جانبه گرايي را خواستار شدند و «معيشت»،
«امنيت شغلي»و«تشكل يابي»را سه ضلع مثلث
مطالبات به هم پيوسته كارگران عنوان كردند.
نخستين مطالبه نمايندگان تشكلهاي كارگري
در اين نشست ،توجه شخص وزير به وضعيت
معيشتي كارگران به ويژه در شرايط ويژه اقتصادي
فعليبود.درخواستمشخصنمايندگانكارگري

از وزير جديد تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،برگزاري
نشست شوراي عالي كار براي «بررسي فوري
راهكارهاي جبران قدرت خريد كارگران در سال
 »۹۷پيش از اتمام سال بود .شريعتمداري كه در
نخستين روز كاري خود در روز يكشنبه هفته
گذشته اين نشست را ترتيب داده بود ،با تاكيد
بر رعايت سه جانبه گرايي و رفع مشكالت و موانع
پيش روي روابط كار با هم انديشي نمايندگان
كارگري و كارفرمايي به صورت مشترك ،وعده
داد :من هفته آينده نشست شوراي عالي كار
را براي بررسي راهكارهاي جبران قدرت خريد
كارگران برگزار ميكنم .با اين حال ،تا اين لحظه
هيچ دعوتي از طرف «معاونت روابط كار» وزارت
كار براي برگزاري نشست شوراي عالي كار به
دست نمايندگان كارگري و كارفرمايي نرسيده
است .اين در حالي است كه هر ساله براي تعيين
دستمزد سال آينده كارگران ،نشستهاي
مقدماتي و كارشناسي نمايندگان كارگري

و كارفرمايي تقريبا از آذرماه آغاز ميشود و با
وجود فرصت كوتاه آغاز نشستهاي كارگروه
مزد  ۹۸هنوز جلسه شواري عالي كار براي
تعيين تكليف قدرت خريد از دست رفته جامعه
كارگري در سال  ۹۷برگزار نشده است .بر اساس
محاسبات اعضاي كارگري عضوي شوراي عالي
كار ،پس از چانهزنيهاي نمايندگان كارگري،
كارفرمايي و دولت در جلسات پاياني سال
گذشته شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد
سال  ۹۷و در نهايت افزايش  19/5درصدي
حقوق پايه كارگران حداقلي بگير ،در سال
جاري دستمزد كارگران فقط توانست ۵۰درصد
از هزينه معيشت را پوشش دهد .بعد از آن
نيز به دليل افزايش چشمگير نرخ ارز و افزايش
سطح عمومي قيمتها ،قدرت خريد كارگران
به حدي كاهش يافت كه در فاصله بيش از ۷
ماه گذشته دستمزد كارگران نهايتا بين  ۳۲تا
 ۳۳درصد از هزينههاي زندگي آنها را پوشش

بهارستان

ميدهد .با اين محاسبات ،فاصله  ۵۰درصدي
دستمزد تا معيشت ،از ابتداي امسال به حدود
 ۷۰درصد افزايش يافته است .البته نمايندگان
كارگري معتقدند تا پيش از رشد اندك قدرت
خريد كارگران به نسبت رشد قيمتها در سال
جاري ،از سال  ۹۱با نمايان شدن آثار اجراي
بد قانون هدفمندي يارانهها ،دستمزد كارگران
فقط كفاف  ۳۷درصد هزينه زندگي كارگري را
ميداد كه اين سطح پوشش در دستمزد امسال
باافزايشاندك قدرتخريدبه ۵۰درصدافزايش
يافتامانوساناتاقتصاديدوبارهفاصلهدستمزد
تا معيشت را افزايش داد .با اين حال ،وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي متعهد شد نشست شوراي
عالي كار را با قيد فوريت براي بررسي راهكارهاي
افزايش سطح معيشت جامعه كارگري با حضور
شركاي اجتماعي برگزار كند كه تاكنون براي
برگزاري اين نشست دعوتي از نمايندگان
كارگري و كارفرمايي صورت نگرفته است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :با عرضه گسترده زعفران
كل كشور در بورس كاال ،سود واقعي به كشاورزان ميرسد و قيمت جهاني
زعفران ،در بورس ايران تعيين ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمعلي جعفرزاده ايمنآبادي ،عضو كميسيون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ،اظهار كرد :بايد از ظرفيتهاي بورس
كاال در راستاي توزيع عادالنه ثروت بهويژه در حوزه بازار زعفران استفاده
كرد ،بهطوريكه با عرضه گسترده زعفران كل كشور كه بخش بزرگي از
زعفران كل دنياست در بورس كاال ،سود واقعي به كشاورزان ميرسد و
قيمت جهاني زعفران ،در بورس ايران تعيين ميشود .نماينده مردم رشت در
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه عرضه زعفران در بورس كاال به نوعي
يك تضمين براي كشاورزان نسبت به فروش محصول با قيمت واقعي به
شمار ميرود ،افزود :وقتي زعفران در بورس كاال عرضه ميشود ،قيمتي كه
براي اين محصول تعيين ميشود ،واقعي است و ديگر شاهد نفوذ واسطهها
در قيمتها و سوءاستفاده از شرايط مالي كشاورزان نخواهيم بود .وي با
تأكيد بر اينكه بايد از ظرفيتهاي بورس كاال در راستاي توزيع عادالنه ثروت
بويژه در حوزه بازار زعفران استفاده كرد ،اظهار داشت :نقش بورس كاال،
ايجاد شفافيت و كشف قيمت است و بطور حتم عرضه گسترده زعفران كل
كشور كه بخش بزرگي از زعفران كل دنياست ،در اين بورس به بسياري از
مشكالت اين بازار خاتمه ميدهد .عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات
مجلس با تاكيد براينكه بايد انحصار زعفران را شكست ،گفت :خريد زعفران
در حال حاضر در انحصار برخي افراد است كه بايد از انحصار اين افراد خارج
شود و اين مهم تنها در بورس كاال با استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا
در بازارهاي سرمايه امكان پذير است .جعفرزاده ايمنآبادي افزود :زعفران
كااليي استراتژيك بوده و از اهميت بااليي براي كشور برخوردار است و
تقريبا توليد اين محصول درهيچ جاي دنيا وجود ندارد .در اين بين تجربيات
جهاني نشان داده است كه اگر از ابزارهاي مالي بورس بهره نبريم ،نميتوانيم
نفوذمان در بازارهاي جهاني را بيشتر كنيم .چرا كه بسياري از كشورهاي
منطقه زعفران را بهصورت فلهاي خريداري ميكنند و به نام خودشان به
ساير كشورها صادر ميكنند .وي اظهار كرد :دولت بايد در حوزه كشاورزي به
بستهبندي محصوالت كشاورزي و عرضه تمامي محصوالت در بورس توجه
ويژهاي داشته باشد .اميدواريم با حمايت كشاورزان بتوانيم از طريق بورس
كاال محصول با كيفيت را با تضمين سالمت و كيفيت آن توليد و به خريداران
داخلي و خارجي عرضه كنيم .عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات
مجلس درباره اظهارات اخير معاون وزير جهادكشاورزي مبني بر بينالمللي
شدن معامالت زعفران در بورس كاال ،تصريح كرد :وزارت جهادكشاورزي با
همكاري وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهاي مالي كه در بورس كاال وجود
دارد ميتواند اين محصول را به بازارهاي بينالمللي عرضه كند و اين موضوع
بطور يقين باعث معرفي بيشتر زعفران ايراني با كيفيت باال در سراسر دنيا
خواهد شد تا ارزآوري اين محصول براي كشور افزايش چشمگيري پيدا كند.
جعفرزاده ايمنآبادي گفت :بورس كاال در كشف قيمت واقعي و جلوگيري
از قيمت كاذب در بازارها ،تاثير بهسزايي دارد و با قاطعيت ميتوان اعالم كرد
بورس كاال تنها محلي است كه ميتوان پس از سالها تعلل ،زعفران را بر
مبناي مكانيزم عرضه و تقاضا و كشف قيمت واقعي ،معامله كرد تا سود واقعي
به كشاورزان برسد و بتوانيم نبض قيمت جهاني زعفران را در دست بگيريم.
نورمحمد تربتينژاد تشريح کرد

چگونگياستخداممهندسينناظر
كشاورزيازمحورهايتحقيقوتفحص
سخنگوي كميسيون كشاورزي ،گفت :پس از بررسيهاي انجام شده تحقيق
و تفحص از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب كميسيون رسيد.
به گزارش«سبزینه» به خانه ملت ،نورمحمد تربتينژاد در تشريح نشست
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي ،اظهار
داشت :جلسه كميسيون با دستور رسيدگي به درخواست تقاضاي تعدادي از
نمايندگان مبنيبر تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي برگزار
شد .سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :چگونگي اجراي قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات
كشاورزي ،واردات محصوالت كشاورزي و دامي با استفاده از ارز و تنظيم
بازار محورهاي درخواست تحقيق و تفحص از وزارت جهاد كشاورزي بود.
نماينده مردم گرگان و آققال در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه
مسئوالن ذيربط وزارت جهاد كشاورزي در نشست حضور داشتند ،ادامه
داد :نمايندگان در خواستكننده تحقيق و تفحص از وزارت جهاد كشاورزي
نسبت به اينكه در استخدام مهندسين ناظر كشاورزي قانون اجرا نشده و
عدهاي از افراد فاقد شرايط به استخدام در آمدند؛ در حالي كه افراد واجد
شرايط حذف شدهاند مطالبي را مطرح كردند ،همچنين در ادامه مسئوالن
وزارتخانه در اين زمينه توضيحاتي را ارائه کردند .اين نماينده مردم در مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه كميسيون با بررسي نظرات نمايندگان موافق و
مخالف تحقيق و تفحص اقدام به رأيگيري كرد كه در نتيجه انجام تحقيق
و تفحص به تصويب رسيد ،تصريح كرد :تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان
امور عشايري دستوركار ديگر نشست كميسيون كشاورزي ،آب و منابع
طبيعي بود كه پس از بررسيهاي به عمل آمده ،نمايندگان عضو كميسيون با
اين تحقيق و تفحص موافقت نكردند .سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب و
منابع طبيعي در پايان خاطرنشان كرد :پيرامون واردات محصوالت كشاورزي
و دامي مباحثي مطرح و مقرر شد پس از انجام تحقيقات اوليه طي مدت زمان
 ۱۰روز مجددا اين موضوع در كميسيون مطرح شود.
احمد اناركيمحمدي مطرح كرد

دورزدنتحريمها
باتقويتبخشخصوصي
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه خروج از
برجام انزواي آمريكا را كليد زد ،گفت :عقبنشيني آمريكا از صفر كردن
صادرات نفت ايران ،بيانگر شكست آمريكا و پيروزي اراده ملت سرافراز
ايران اسالمي است .به گزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت ،احمد
اناركيمحمدي گفت :به علت فضاي رواني ايجاد شده از ماههاي گذشته
فشار واقعي تحريمها بيش از پيش تخليه شده و از اين به بعد حداقل ثبات
نسبيبهاقتصادكشوربازميگردد.عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراي
اسالمي ادامه داد :خروج از برجام ،انزواي آمريكا را كليد زد و عقبنشيني
از صفر كردن صادرات نفت ايران ،بيانگر شكست آمريكا و پيروزي اراده ملت
سرافراز ايران اسالمي است .نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي
اسالمي ،ادامه داد :تحريمها در طول دهههاي گذشته ايران اسالمي را مقاوم
كرده است و در برخي بخشها ازجمله نظامي ،هستهاي ،نانو ،صنعت نفت
و ...با فرصتسازي از تحريمها پيشرفتهاي خوبي كسب شده است .اناركي
محمدي تصريح كرد :تحريم دالري كشورمان باعث شده است كه بسياري
از كشورها از جمله روسيه ،چين و ...ذخاير دالري خود را با طال تعويض
كنند و اين زنگ خطري براي اقتصاد آمريكا ست كه چند تريليون دالر
بدهي دارد .وي گفت :ادامه اتكا آمريكا به خوي استكباري ،رسوايي آمريكا را
در پي داشته است و گاه در رايگيريهاي سازمان ملل ،تعداد طرف داران
آمريكا از انگشتان دست تجاوز نميكند .شكست تحريم نفتي و افزايش
قيمت نفت ،كاهش صادرات نفت را جبران ميكند و درآمدهاي نفتي مورد
نياز را تامين خواهد كرد .اناركيمحمدي تصريح كرد :حمايت از توليد و
افزايش صادرات غيرنفتي مطابق با سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميتواند
سطح آسيبپذيري اقتصاد كشور را كاهش داده و تهديد را به فرصت
تبديل كند .توجه به بخش خصوصي و استفاده از توان اين بخش ،ضمن
كمك در دورزدن تحريمها ،افزايش صادرات غير نفتي و ايجاد اشتغال را به
ارمغان ميآورد .عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي افزود:
جنگ اقتصادي و تروريسم اقتصادي حربه چندين ساله استكبار است اما
با مقاومت بينظير ،اين نيرنگها بياثر شده است و اين نويد بخش پيروزي
حق بر باطل خواهد بود.

