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پیشخوان

آمريكا تحريمهاي يكجانبه و غيرقانوني خود برضد مردم ايران را
بهگونهاي طراحي كرده كه واردات غذا و دارو نيز دچار مشكل شود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،از زمان خروج آمريكا از برجام و
اعمال تحريمهاي يكجانبه عليه ايران ،مقامات اين كشور بارها اعالم
كردهاند كه غذا و دارو مشمول تحريمها نميشود و در نتيجه هدف
تحريمها ،مردم ايران نيستند .اين ادعاها در حالي مطرح ميشود كه
تحريمهاي بانكي فرآيند واردات همه كاالها ازجمله غذا و دارو را نيز
شامل ميشود .در واقع اگرچه روي كاغذ واردات كاالهاي ضروري
تحريم نشده؛ اما در عمل فروشندگان خارجي اين كاالها نميتوانند
پول خود را از واردكنندگان ايراني دريافت كنند و اين مسأله ميتواند
باعث بروز مشكالتي در واردات محصوالت شود .در اين رابطه فرهاد
احتشامزاد ،رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران ،اظهار
كرد :ترس برخي بانكهاي خارجي از جريمه شدن باعث شده در
همكاري و تجارت با ايران با منشأ مالي يا تقاضا ،بسيار محتاطانه
رفتاركنند و بهدليل اينكه مبادالت با ايران را ريسكآميز ميدانند،
تن به مراوده با ايران نداده و در حقيقت پروندهها را طوري بررسي
نميكنند كه آيا اين پرونده ،جزو كاالهاي مجاز ،غيرمجاز ،كاالهاي
در ليست تحريمها يا شركتهاي مورد تحريم هست يا خير .وي
افزود :برخوردهاي سختگيرانه و با يكچارچوب سخت در اين
موضوع باعث شده كه مبادالت ايران فارغ از ماهيت كاال ازجمله
غذا و دارو ،با مشكل روبهرو شود .نايبرئيس كميسيون واردات اتاق
بازرگاني ايران ادامه داد :علت اين است كه براي تعريف كانالهاي
مالي در وهله اول بايد زيرساختهاي مبادله مالي را فراهم كنيم.
پس از فراهم شدن زيرساختها ،تازه وارد فاز مذاكره براي تأمين
كاال ميشويم كه در آن فاز هم مجددا ً اتفاقاتي كه براي بانكها رخ
داد ،براي فروشندهها نيز اتفاق ميافتد .بهطور واضح به اين معناست
كه منابع خارجي تأمين كاال هم دچار ترديد شده و نگران اين موضوع
هستند كه اگر كاال براي ايران تأمين شود ،آيا بر فعاليت و همكاري
آنها با ساير كشورها تأثيرگذار خواهد بود يا خير؟
وي اظهار كرد :در كنار تمام سختيهايي كه يك تاجر در حال حاضر
براي خريد يا فروش (صادرات يا واردات كاال) متحمل ميشود،
تهديدهايي ديگر از داخل هم برايش ايجاد شده است .در حال حاضر
صادركننده اگر بعد از سهماه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور
بازنگرداند ،در حكم قاچاقچي محسوب ميشود .همچنين اگر تأمين
ارز واردكننده خارج از مبادي رسمي باشد يا اگر كاال را بالفاصله
در بازار تزريق نكند ،بهعنوان يك متخلف با آن برخورد ميشود.
احتشامزاد با اشاره به اينكه در حال حاضر بهويژه در بخشي كه
ارز حاصل از صادرات براي واردات استفاده ميشود ،يك حلقه و
زنجيره تعريف ميشود كه در آن واردكننده و صادركننده به هم
نيازمند ميشوند ،گفت :صادركننده نياز دارد كه ارز خود را به
واردكننده بفروشد تا بتواند از نقدينگي آن مجددا ً براي تأمين مواد
اوليه يا محصول نهايي براي صادرات استفاده كند؛ بههمين ترتيب
واردكننده به صادركننده نياز دارد كه از ارز حاصل از صادرات او
استفاده كند.

دفاعرئيساتحاديهآجيل
از قيمت ۲۰۰هزار توماني پسته

رئيس اتحاديه آجيل گفت :درصورتيكه قيمت ميانگين پسته
صادراتي را  ۱۲دالر در نظر بگيريم قيمت عمده اين محصول
معادل  ۱۸۰هزار تومان ميشود كه با در نظر گرفتن سود ۱۰
درصدي خردهفروشي قيمت آن در بازار به  ۲۰۰هزار تومان
ميرسد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،مصطفي احمدي،
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار ،درباره دليل افزايش قيمت پسته
در بازار و رسيدن قيمت آن به هر كيلوگرم  200هزار تومان،
اظهار كرد :پسته يك كاالي بينالمللي است و هميشه براساس
قيمتهاي بينالمللي نرخ آن در بازار داخلي نيز تعيين ميشود.
وي افزود :در سالهايي هم كه اين محصول در كشور مصرف و
مورد استقبال قرار ميگيرد حداكثر  20درصد آن در داخل مورد
استفاده و مابقي صادر ميشود .رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار
ادامه داد :مقدار توليد نيز در سال جاري كاهش يافته است كه
اين امر نيز بر افزايش قيمت پسته در بازار داخلي تأثيرگذار است.
وي تصريح كرد :براساس آمار رسمي ميزان توليد پسته در سال
جاري حدود  50درصد كاهش يافته است؛ اما برخي ميزان
كاهش توليد را  60تا  70درصد ميدانند .احمدي گفت :با در
نظر گرفتن توليد مانده در انبار از سال قبل ميزان كاهش توليد در
سال جاري به  50درصد كاهش يافته است كه اگر دالر نيز گران
نميشد ،امسال قيمت پسته در بازار داخلي افزايش مييافت.
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار اظهار داشت :قيمت جهاني پسته
ايراني در دنيا هشت تا  15دالر است كه در صورتي كه قيمت
متوسط آن را  12دالر در نظر بگيريم ،قيمت عمده اين محصول
معادل  180هزار تومان ميشود كه با در نظر گرفتن سود 10
درصدي خردهفروشي پسته در بازار مصرف داخلي به  200هزار
تومان ميرسد .وي تصريح كرد :در برخي موارد قيمت پسته در
برخي از خردهفروشيهاي داخلي كشورمان از قيمتهاي جهاني
پايينتر است كه دليل اين امر داشتن پسته از سال قبل است كه
با در نظر گرفتن اينكه ميزان فروش آنها كاهش يافته است
براي اينكه محصوالتشان به فروش برسد آنها را به قيمتهاي
كمتري به فروش ميرسانند.

قيمتمصوبروغنپالماعالمشد

رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نرخ
مصوب روغن پالم را بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار
سههزار و  950تومان اعالم كرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل
از تسنيم ،سيدمحمود نوابي ،معاون وزير و رئيس سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،طي نامهاي به روساي
سازمانهاي صمت استانها نوشت :با هدف تسهيل و تسريع
در نظارت بهينه بر قيمت و توزيع كاالهاي اساسي بهرهمند از
ارز رسمي و در راستاي اجراي بند يك تصميمات دستور دوم
مصوبات نهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار مورخ  21شهريورماه
 97و مطابق بررسي اسناد و مدارك دريافتي از شركتهاي
واردكننده ،حداكثر قيمت فروش روغن خام پالم را معادل
 39هزار و  500ريال بهازاي هر كيلوگرم در مبادي ورودي
كشور اعالم ميشود و براي دسترسي سهولت عموم در سامانه
 124نيز اعالم گرديده است .كرايه حمل كرايه هم مطابق اسناد
و مدارك مثبته به قيمت اعالمي براي توزيع در سطح كشور
قابل اعمال خواهد بود .همچنین همانگونه كه قب ً
ال نيز تأكيد
و تصريح شده ،قيمت فوق حداكثري است و عرضه با قيمت
پايينتر به مصرفكنندگان امري شايسته و مورد تقدير است؛
لذا ضمن نظارت مستمر بر رعايت قيمتها الزم است نسبت به
اخذ اسناد و مدارك مربوط به ورود و خروج روغن از مخازن
مستقر در استان و نحوه توزيع آن و ممانعت از فروش بهعوامل
واسطه با هدف بازارسازي و افزايش قيمت اقدام و درباره تخلفات
بدون فوت وقت اعمال قانون شود .انتظار دارد نسبت به ترغيب و
راهنمايي مصرفكنندگان عمده (كارخانجات روغن نباتي و ساير
واحدهاي توليدي صنايع غذايي) به خريد نياز واقعي ،مستقيماً
از مبادي ورودي و بهتبع آن كاهش فشار تقاضا در سطح عمومي
مبادرت شود.

سالسوم شماره 720

پیمان فلسفی در گفتوگو با «سبزینه» گردش مالي توليدات حالل در دنيا را ۴هزارميليارد دالر اعالم کرد

رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران:

آمريكا عم ً
ال واردات غذا و دارو را نيز
تحريمكردهاست

بـــــــــــازار و اقتصاد

سبزینه

بیتا حقیقی

سهم ایران تنها  0/7درصد

مديركل حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت
جهاد كشاورزي گفت :گردش مالي توليدات
حالل در دنيا چهارهزار ميليارد دالر در سال
است؛ اين در حالي است كه ايران با وجود داشتن
محصوالت حالل تنها  0/7درصد از بازار جهاني
را در دست دارد .چهارمين جشنواره و نمايشگاه
گياهان دارويي ،فرآوردههاي طبيعي و طب
ايراني (سنتي) پس از برگزاري سهدوره موفق،
با مشاركت حداكثري فعاالن علمي و تجاري
برگزار شد .بازنمايي آخرين پيشرفتهاي علمي
و صنعتي در محصوالت فناورانه گياهان دارويي
و فرآوردههاي طبيعي در راستاي گسترش
اقتصاد غيرنفتي ،وفاق ملي در جهت رفع موانع
و شكافهاي پيشروي توسعه صنعت گياهان
دارويي ،عزم ملي و همافزايي سازنده در راستاي
عملياتي كردن نقشه راه اجراييسازي سند ملي
گياهان دارويي و طب سنتي ،ارتقا و ترويج فرهنگ
اقتصاد دانشبنيان بهمنزله پيشراني براي تحرك
بخشي به اقتصاد مقاومتي بر مبناي زيستبوم
كارآفريني ،فراهمآوري زمينه تعامل جديد و
موفق بين فعاالن عرصه گياهان دارويي و ايجاد
فضاي رقابتي راهگشا همگام با رشد كمي و كيفي
محصوالت و برندسازي محصوالت باكيفيت
داخلي ازجمله اهداف برگزاري چهارمين جشنواره
و نمايشگاه گياهان دارويي ،فرآوردههاي طبيعي
و طب ايراني (سنتي) بود .همچنين فراهمسازي
بستري جهت مشاوره ساختارمند و مبادالت
ايدههاي نوآورانه و فناورانه بين پژوهشگران و
بنگاههاي اقتصادي بهعنوان زيرساختهايي براي
تجاريسازي يافتههاي پژوهشي ،تسهيل فرآيند
شتابدهي در جهت تشكيل و تقويت كسب و
كارهاي نوپا (استارتاپها) با حضور شتابدهندهها
از ديگر اهدافي است كه اين نمايشگاه چهارمين
دوره را برگزار كرد .در اين رابطه با پيمان فلسفي،
مديركل حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت
جهاد كشاورزي ،به گفتوگو نشستيم كه در
ادامهميخوانيد.

طي سال گذشته در همين نمايشگاه جلد دوم و
اول عرضه شد و جلد چهارم نيز در دست چاپ
است كه بهزودي منتشر خواهد شد .قرارداد جلد
پنجم نيز منعقدشده است .بخش عمده محتواي
اين دانشنامه اسالمي ،منابع طبيعي و كشاورزي
در ارتباط با گياهان دارويي است .به همين دليل
مورد توجه و استقبال شركتكنندگان قرار گرفت.
دانشنامه اسالمي كشاورزي داراي  ۲۰جلد است
كه از حدود  ۱۰سال پيش كار تدوين آن آغاز شده
است .اميد است تا پنج سال آينده  ۲۰جلد به چاپ
برسد و به بازار عرضه شود .خدمات مشاورهاي طب
اسالمي و سنتي از ديگر برنامههايي است كه از
سوي حجتاالسالم و المسلمين حاج آقا نوروزي،
يكي از مسئوالن در حوزه نمايندگي ولي فقيه در
استان ايالم ارائه شد .البته وزارت جهاد كشاورزي
چندين غرفه در نمايشگاه داشت كه يكي از
آنها به حوزه تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد
كشاورزي تعلق داشت.

درباره نمايشگاه گياهان دارويي و
حضور نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد
كشاورزي در چهارمين دوره این نمايشگاه
توضيحدهيد.
نمايشگاه گياهان دارويي امسال در تهران با اهداف
پررنگتر كار خود را از  ۲۱آبانماه آغاز كرد و تا ۲۴
آبانماه نيز ادامه داشت .حوزه نمايندگي ولي فقيه
براي دومين سال متوالي بود كه با هدف ترويج
و ارائه آثار فرهنگي مرتبط با گياهان دارويي و
طب اسالمي به بازديدكنندگان ،در نمايشگاه
گياهان دارويي حضور يافت .در اين نمايشگاه
«دانشنامه منابع طبيعي و محيط زيست (جلد
سوم)» هم در اختيار عالقهمندان قرار گرفت.

برند حالل از مباحث مطرح كه اين روزها
در بخش گياهان دارويي است؛ درباره طرح
اوليه و تأثير آن در صادرات و واردات گياهان
داروييتوضيحدهيد.
برند حالل به مواد پروتئيني اختصاص دارد ،نه
گياهان دارويي .اصل موضوع حالل به محصوالت
پروتيئني ،دامي و انواع گوشت كه از دامي تهيه
ميشود ،ارتباط دارد؛ چراكه حالل بودن آن حائز
اهميت است .يك بخش از توليدات حالل هم به
محصوالت دارويي ،آرايشي و بهداشتي مربوط
ميشود كه در دنيا خصوصاً در كشورهاي اسالمي
بخشي از توليدات حالل را به خود اختصاص داده
است .اين در حالي است كه كشورهاي غيراسالمي

و غيرمسلمان از محصوالت حالل استقبال خوبي
داشتهاند .برند حالل در حال حاضر برند شناخته
شده در دنيا است .امروزه همه به اين موضوع
آگاهي دارند كه محصول حالل از سالمت،
كيفيت و استاندارد بااليي برخوردار است و در
عين حال پاك و طيب است .ما بهواسطه استفاده
از محصوالت حالل ميتوانيم شاهد اثرات مثبت
باشيم .در دين مبين اسالم هم توصيه شده كه
از محصوالت حالل استفاده شود .در عين حال
گردش مالي محصوالت و توليدات حالل در
دنيا حدود چهارهزار ميليارد دالر در سال است.
اين حجم از گردش مالي نشاندهنده عظمت
صنعت حالل در دنياست .اين در حالي است
كه ايران با وجود داشتن محصوالت حالل تنها
( 0/7هفتدهم درصد) از بازار جهاني را در دست
دارد و دليل آن اين است كه با وجود اينكه تمام
محصوالت ايران حالل است؛ اما استانداردسازي،
بستهبندي و عرضه مناسبي در بازار جهاني ندارد.
بههمين دليل از كشورهايي مثل تركيه ،اندونزي،
مالزي عقب هستيم .البته اقداماتي در اين رابطه
انجام شده است .قانون هم سازمان ملي استاندارد
را بهعنوان تنها دستگاه گواهيكننده نشان حالل
معرفي كرده است؛ اما به موجب قانون تمام اين
اتفاقات و نظارت شرعي در توليدات حالل در
ايران تحت كنترل و نظارت حوزه نمايندگي ولي
فقيه در وزارت جهاد كشاورزي انجام ميشود.
اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد حضور
بهتر و گستردهتري از محصوالت حالل ايران در
بازار بينالمللي باشيم كه مستلزم استانداردسازي
اين محصوالت براساس استاندارد جهاني است.
ايران كشوري اسالمي است كه بهتبع واردات و
صادرات آن نيز اسالمي انجام ميشود؛ بهعبارتي

هم كاالهاي وارداتي و هم كاالهاي صادراتي بايد
اسالميباشند.
چه دغدغهاي ديده شد كه برند حالل با
حضورونظارتمستقيمنمايندگيوليفقيه
در وزارت جهاد شكل گرفت؟
برند حالل اساساً يك موضوع شرعي و اسالمي
است ،استفاده از مواد غذايي حالل بهعنوان يكي از
ارزشهاي ديني تلقي ميشود و در احكام شرعي
اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است .فقها و
دانشمندان اسالمي بر اين موضوع حساس هستند
و براساس تعاليم ديني و آيات الهي و روايات ائمه
اطهار اين مباني فقهي مورد توجه قرار گرفته است.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال
 ۱۳۸۷نظارت شرعي بر ذبح و صيد به حوزه
نمايندگي ولي فقيه محول شد و نامه اجرايي آن
سال  ۸۸تصويب و ابالغ شده و موظفيم قانوناً تمام
فعاليتهاي حالل در كشور را تحت نظارت داشته
باشيم كه براي آن هم سازكاري داريم و  ۷۰۰ناظر
شرعي از روحانيون و طلبهها در امر نظارت بر
واردات محصوالت پروتئيني در كشورهايي مانند
برزيل ،استراليا ،هندوستان ،ارمنستان ،قزاقستان،
آذربايجان و روسيه ،هلند ،دانمارك و در ايران نيز
مستقرهستند.
تاكنون تخلفي هم گزارش شده است؟
بله ،تخلفاتي بعضاً در داخل و خارج رخ ميدهد.
البته ميزان تخلفات داخلي بسيار كمتر از تخلفات
صورت گرفته در خارج است .ناظران شرعي
ضابطان قانوني هم هستند و با تخلفات مطابق
قانون برخورد ميكنند و حكم توقف توليد صادر
ميكنند.

زعفران مشمول قانون حفظ ذخاير ژنتيكي كشور شد

سياست ما در حوزه زعفران
تنظيم بازار است

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان
رضوي نيز گفت :سياست ما در حوزه
زعفران تنظيم بازار است ،بهگونهاي كه نه
كشاورز دچار زيان شود و نه تعادل بازار
به هم بخورد .مجتبي مزروعي افزود :در
روزهاي نخستين برداشت زعفران شاهد
افزايش قيمت گل زعفران تا كيلويي
دوميليون ريال بوديم كه مانند تمام
محصوالت نوبرانه با عرضه بيشتر آن
به تدريج از قيمت آن نيز كاسته شد.

وي همچنين از حضور بازديدكنندگان
خارجي در مزارع زعفران تربتحيدريه
و زاوه استقبال كرد و گفت :اين امر به
تجارت زعفران كمك ميكند .زعفران
يكي از شاخصترين محصوالت كشاورزي
شهرستان تربتحيدريه است كه در ايران
و جهان رتبه نخست را به خود اختصاص
داده است .توليد زعفران يكي از مهمترين
منابع اشتغال و درآمد تربتحيدريه است
كه براي حدود  400هزار نفر روز طي
مراحل كاشت ،داشت و برداشت اشتغال
ايجاد ميكند .تعداد بهرهبرداران بخش
كشاورزي شهرستان زاوه در مجاورت
تربتحيدريه نيز  17هزار نفر است كه
بيش از  90درصد آنها به كشت زعفران
مشغولند .به ازاي هر هكتار زمين زعفران
در زاوه  220نفرروز مشغول كار هستند كه
در مجموع  70هزار نفر اشتغال مستقيم و
دو تا سه برابر اين رقم اشتغال غيرمستقيم
ايجاد ميكند.

 شرايط براي توسعه بخش
كشاورزي كشور فراهم است

سعيد باستاني ،نماينده مردم شهرستانهاي
تربتحيدريه ،زاوه و مهوالت در مجلس
شوراي اسالمي ،گفت :تمام شرايط علمي
براي توسعه زيرساختهاي بخش كشاورزي
كشور فراهم است .سعيد باستاني افزود:
تبديل علم به ثروت از حلقههاي مفقودهاي
است كه با برگزاري اينگونه همايشها
ميتوانيم به آن دست يابيم .وي اظهار
داشت :مراحل كاشت ،داشت و برداشت
زعفران بايد بر مبناي كار علمي باشد تا
بتوانيم به اهداف مورد نظر كه همان توسعه
سطح زيركشت و افزايش صادرات است،
دست يابيم .وي گفت :در حوزه فرآوري
محصوالت توليدي نيز بايد با بهكارگيري
روشهاي نوين علمي و وارد كردن
تكنولوژي و تجهيزات ،عالوهبر شناسايي
بازارهاي هدف ،زمينه ترغيب كشاورزان
به كشت زعفران را نيز فراهم كنيم .اين

نماينده مجلس افزود :هماكنون ميانگين
برداشت زعفران در هر هكتار از زمينهاي
كشاورزي تربتحيدريه 4/2 ،كيلو گرم است
كه بايد با انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي
اين مقدار به شش كيلو گرم افزايش يابد.
وي بر لزوم آيندهنگري مسئوالن در ارتباط با
صنعت زعفران تأكيد كرد و اظهار داشت :در
صورت تحقق اين مهم ،بسياري از مشكالت
فراروي فعاالن اين عرصه رفع ميشود.
معاون استاندار و فرماندار ويژه تربتحيدريه
نيز در اين همايش گفت :زعفران يكي از
مهمترين محصوالت توليدي كشور است
كه  70درصد نياز دنيا به اين محصول در
ايران توليد ميشود .علي رستمي ،نبود
آموزش كافي در نحوه كاشت ،داشت و
برداشت ،ضعف آموزش در فرآوري محصول
زعفران و عدم آموزش در زمينه بهرهوري
و استفاده از سيستمهاي يكپارچهسازي
اراضي كشاورزي در بخش توليد را ازجمله
مشكالت فرآوري اين بخش ذكركرد .وي
افزود :در سال جاري با ورود سرمايه كالن به
بازار زعفران ،نوسانات قيمت در فصل خريد
به حداقل رسيد و بازار اين محصول از ثبات
نسبي قابل قبول برخوردار است .وي اظهار
داشت :وزارت جهاد كشاورزي و مسئوالن
استاني اعالم كردند در صورت كاهش قيمت
زعفران ،همانند سال گذشته آماده خريد
توافقي اين محصول هستند .رستمي گفت:
هماكنون قيمت هر كيلو گرم پوشال زعفران
در بازار حدود هشت تا  10ميليون تومان
و هر كيلو نگين زعفران  12تا  14ميليون
تومان است.

نبود نماينده قدرتمند در نمايشگاه «ايما» ی ايتاليا براي دفاع از حقوق ايران

جفا و جنايت آمريكا نسبت به كشاورزي و مواد غذايي ايران

درحاليكه دادگاه بينالمللي الهه ،آمريكا را
موظف كرده در زمینه كشاورزي ،مواد غذايي
و پزشكي ايران را تحري م نكند و همچنين
سازمانهاي بينالمللي ،كشاورزي و مواد
غذايي را مشمول تحريم نميدانند و آمريكا
نيز به دفعات اعالم كرده كشاورزي ايران
از تحريم معاف است؛ اما خروج دو كارخانه
بزرگ توليد تراكتور و كمباينسازي «نيو
هلند» و «كيس» نشان داد متأسفانه آمريكا
به تعهدات خود پايبند نيست ،در غیر این
صورت ميتوانست حداقل به اين دو كارخانه
اعالم كند همكاري آنان با ايران معاف از
تحريم همانند معافيت هشت كشور براي

احمدعلي كيخا:

الگويكشتراسيستمبازارديكتهميكند

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر
اينكه الگوي كشت را سيستم بازار ديكته ميكند ،گفت :اليحه
خاك در اين كميسيون در حال بررسي است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از مهر ،احمدعلي كيخا در جمع خبرنگاران در سخناني با
اشاره به اينكه بخش كشاورزي يكي از بخشهاي اصلي اقتصاد
كشور است ،اظهار داشت :اين بخش در توليد و اشتغال كشور سهم
قابل مالحظهاي دارد.

تالش براي افزايش سهم كشاورزي
در بودجه سال آينده

معاون وزير جهاد كشاورزي:

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :با تصويب
قانون حفظ ذخاير ژنتيكي كشور ،زعفران
نيز مشمول اين قانون شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،كاظم خاوازي
در حاشيه پنجمين همايش ملي زعفران در
تربتحيدريه افزود :در اين راستا سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
در صدد است براي حفظ ذخاير ژنتيكي
بنههاي بومي زعفران ،اطالعات آنها را
جمعآوري و غربالگري نموده و شناسنامهاي
براي آنها تدوين كند .وي همچنين
با اشاره بر برگزاري هشتمين رويداد
استارتاپي زعفران در تربتحيدريه ،اظهار
داشت :هماكنون  700شركت دانشبنيان
در بخش كشاورزي وجود دارد كه مشمول
دريافت حمايتهاي مالي صندوق خاص
هستند و برگزيدگان اين رقابتهاي
علمي نيز ميتوانند از مزاياي اين صندوق
بهرهمند شوند.

بهارستان

خريد نفت از ايران است .به گزارش خبرنگار
«سبزینه»،دربازديدازچهلوسوميننمايشگاه
 Eima International 2018در بلونياي
ايتاليا و مذاكره با شركتها و كارخانجات
تراكتورسازي (حدود دوهزار توليدكننده ادوات
و ماشينآالت از ۵۰كشور و نزديك به ۳۰۰هزار
بازديدكننده فني و متخصص و برگزاري بيش از
 ۳۰كنفرانس خبري و سمينار يكروزه توسط
شركتهاي فعال) متوجه شدیم كه متأسفانه
اعالم قطع همكاري و فسخ قراردادهاي اين دو
سازنده بينالمللي ماشينآالت كشاورزي باعث
پيروي ديگر شركتهاي مطرح و بينالمللي
شده است و آنها هم دير يا زود چنين خواهند

كرد .البته وجود يك غرفه ششمتري در كنار
ديوار گوشهاي از سالن شماره  ۳۰نويد حضور
ايرانيان در اين نمايشگاه را ميداد (گرچه ايران
هنوز محصولي براي فروش يا صادرات حداقل
نماينده رسمي ايران براي اروپا ندارد)؛ اما انتظار
ميرفت نمايندگي ايران در فائو كه در ميالن
و نزديكي شهر بلونيا (محل برپايي بزرگترين
رويدادهاي ماشينآالت كشاورزي) و مديران
آن در نمايشگاه همراه با تني چند از فعاالن و
توليدكنندگان ادوات كشاورزي ايران در اين
نمايشگاه با برگزاري كنفرانس خبري يا سمينار
يكروزه در نمايشگاه و دعوت از خبرنگاران كه
درنمايشگاهمنتظراخبارداغبودند،اطالعرساني

كرده و تبعات برخورد دوگانه آمريكا را يادآوري
كنند .مشكل ديگر اينكه حتی درصورت رفع
تحريم از صدور ماشينآالت كشاورزي و صنايع
تبديلي كه ابزار اوليه و ضروري توليد غذا هستند
متأسفانهتحريمهايبيمهاي،بانكي،حملونقل
و ...موانع متعددي براي قطع ارسال ادوات و
قطعات و ماشينآالت كشاورزي هستند و تنها
راه تسليم كردن آمريكا به تعهدات بينالمللي،
اعتراض رسمي انجمنها و نهادهاي ذيربط
و فعاالن ادوات كشاورزي و توزيع برشورها و
اعالميههاي طرح حقوق كشاورزي و كشاورزان
ايران در چنين نمايشگاههايي بود كه جاي اين
هم خالي بود.

وي با بيان اينكه بخش كشاورزي متناسب با اين سهم كه در
حوزه توليد و اشتغال كشور دارد در كالن بودجه كشور توجه كافي
به آن نميشود ،عنوان كرد :اگر حمايتهاي دهههاي گذشته كه
از بخشهايي از صنعت صورت گرفت در ارتباط با محصوالت
كشاورزي مانند زعفران ،زرشك ،پسته ،انجير و ...صورت ميگرفت
امروز جايگاه كشاورزي ما خيلي بهتر و بيشتر از اين بود .رئيس
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در ادامه سخنان خود
با بيان اينكه هنوز نتوانستهايم كار توليد را در روستاها بهطور
كامل اقتصادي كنيم ،تصريح كرد :اگر اين امر محقق ميشد بايد
ماندگاري در روستاها نيز بيشتر ميشد .كيخا با تأكيد بر اينكه
در روستاها به معناي درست و كامل توسعه كشاورزي و افزايش
درآمد روستاييان محقق نشده و اين امر موجب مهاجرت به شهرها
شده است ،افزود :اين نقيصه وجود دارد و تالش ما اين بوده كه با
همكاري دستگاههاي مرتبط با كميسيون و سازمان برنامه و بودجه
در بودجه سال آينده سهم بخش كشاورزي و محيط زيست بيشتر
شود و در درون بخش نيز همين بودجه محدود به درستي توزيع
شود .وي بيان داشت :البته خارج از اعتبارات بودجهاي ساالنه طي
چند سال گذشته حدود  ۱۰تا  ۱۲ميليارد دالر در بخش آب و
خاك كشور هزينه شده و اين رقم قابل توجهي در طول تاريخ
كشور بوده است.

 در حوزه مديريت منابع آب مشکل داریم

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در ادامه
سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه آب لرستان نيز ،عنوان كرد:
استان لرستان يكي از استانهاي پر آب كشور است و بخش قابل
توجهي از آب شيرين كشور در لرستان توليد ميشود .كيخا با
تأكيد بر اينكه بهطور كلي در حوزه مديريت منابع آب نه در
استان لرستان ،بلكه در بسياري از استانهاي كشور در بخش
كشاورزي و شرب مشكل داريم ،گفت :در اين زمينه مشكل
اصلي در رويكردهاي مديريت منابع آب كشور است كه بهصورت
بخشي ديده شده است و به آن جامع نگاه نشده و به اصول علمي
پايبند نبودهايم .وي با بيان اينكه طبيعت ،كشاورزي ،منابع
آب و خاك و ...ازجمله ظرفيتهاي توسعه لرستان است ،گفت:
منطقي اين بوده كه مردم از وضعيت اشتغال خوبي برخوردار
باشند ،اما اين به اين مفهوم نيست كه همه اشتغال استان را
در دل مزارع و عرصههاي طبيعي ببينيم ،بلكه در حوزه فرآوري
محصوالت كشاورزي ،بستهبندي ،صنايع پس از توليد ميتوانيم
ظرفيتهاي بسيار خوبي براي اشتغال مردم ايجاد كنيم .رئيس
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در بخش ديگري
از سخنان خود به موضوع كشت برنج اشاره كرد و گفت :الگوي
كشت موضوعي نيست كه به كشاورزان تحميل شود ،الگوي
كشت را سيستم بازار ديكته ميكند ،كشاورزان با توجه به هزينه
توليد محصوالت و قيمت فروش محصوالت تصميم ميگيرند چه
محصولي را بكارند.

بررسي اليحه خاك در كميسيون كشاورزي

كيخا با تأكيد بر اينكه اگر قيمتها در بازار منعكسكننده نياز واقعي
باشد ،كشاورز را بهسمت كاشت درست هدايت ميكند ،افزود :در اين
راستا دولت بايد حمايتهاي خود را جهتدار و هدفمند كند .وي در
ادامه سخنان خود با اشاره به طرحهاي در دست بررسي در كميسيون
كشاورزي مجلس ،عنوان كرد :اليحه خاك در اين كميسيون در
حال بررسي است و از سوي شوراي نگهبان چند ايراد براي آن ديده
شد كه بايد رفع شوند .رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي همچنين با اشاره به «دهكده رضوي» در خراسان شمالي،
بيان داشت :اليحه از طرف دولت در اين زمينه به كميسيون آمده
است .كيخا تصريح كرد :همچنين طرح اصالح قانون نظام مهندسي
در حال بررسي است.
مهرداد بائوج الهوتي مدعي شد

بالتكليفي۳۰هزارميلياردتومان
كااليقاچاقدرانبارها

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ميگويد ۳۰
هزار ميلياد تومان كاالي قاچاق در انبارها بالتكليف مانده كه
ممكن است در قانون بودجه سال آينده براي آن تعيين تكليف
كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت ،مهرداد بائوج
الهوتي با اشاره به ضبط كاالهاي قاچاق بيان داشت :در حال
حاضر  30هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق در انبارها وجود دارد،
قانون حكم به ضبط اين كاالها داده است و امكان ورود دوباره اين
كاالها به بازار وجود ندارد .اين نماينده مجلس عنوان كرد :ورود
كاالهاي قاچاق به بازار آسيبهاي ديگري به دنبال دارد؛ چراكه به
توليد داخل ضربه ميزند ،بنابراين اين كاالها ضبط و انبار ميشود
و هرگز براي فروش به بازار عرضه نميشود .وي ادامه داد :در
گذشته بحثهايي براي ورود اين كاالها به بازار وجود داشت؛ اما
در نهايت در قانون بودجه تصميمي براي ورود كاالهاي قاچاق به
بازار گرفته نشد .عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
تأكيد كرد :برخي نمايندگان بهدنبال توزيع كاالي قاچاق در بازار
هستند ،ممكن است امسال در زمان بررسي قانون بودجه به اين
موضوع بپردازيم؛ اما در حال حاضر اين كاالها بهدليل ضربه
به توليد داخل همچنان در انبارهاي ضبط هستند و در بازار
توزيع نميشود.

كاالهاي احتكاري در بازار توزيع شده است

الهوتي درباره سرنوشت كاالهاي احتكار شده ،اظهار داشت:
احتكار و قاچاق كاال دو معقوله متفاوت است ،كاالهاي قاچاق در
انبار ضبط ميشود؛ اما كاالهاي احتكاري با حكم دادگاه بايد در
بازار توزيع شود .احتكار كااليي است كه بايد در بازار توزيع ميشد،
اما صاحب كاال به طمع گراني كاال را در بازار توزيع نكرده است
كه به حكم دادگاه كاال به بازار ميآيد ،درباره كاالي قاچاق بايد
گفت كه اين كاالها بدون مجوز و از مجاري غيرقانوني وارد كشور
ميشود .عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس بيان
داشت :بهطور مثال اخيرا ً شاهد احتكار الستيك خودرو بوديم كه
قطعاً با حكم دادگاه و قاضي حكم توزيع اين كاال در بازار صادر
شده است؛ چراكه قرار نيست كاالهاي احتكاري مجدد در انبارها
بماند .نماينده مردم لنگرود در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه
داد :قانون تأكيد دارد كه كاالي احتكار شده توزيع شود؛ بنابراين
 100درصد قاضي دستور به توزيع اين كاالها در بازار را داده
است .وي گفت :البته نميتوانم موثق بگويم كه كاالها توزيع شده
است يا نه ،اما من مطمئنم كه قاضي هرگز حكم به ضبط كاالي
احتكاري نميدهد ،بنابراين شك ندارم كه كاالهاي احتكار شده
توزيع شده است.

