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«سبزينه» مسأله واردات برنج را در گفتوگو با كارشناسان بررسي ميكند

اخبار
معاون وزيرجهادكشاورزي:

ذخاير كاالهاي اساسي كشور
مطلوب است

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران ،وضعيت ذخاير كاالهاي
اساسي كشور را مطلوب اعالم كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
وزارت جهاد كشاورزي ،يزدان سيف در نشست پايش بازار كاالهاي
اساسي اظهارداشت :ذخاير استراتژيك در بخش كاالهاي اساسي
همچون برنج ،روغن و شكر با توجه به خريدهاي خوبي كه در سال
جاري از منابع داخلي و از طريق واردات انجام شده ،مطلوب است.
معاون وزير جهادكشاورزي به وضعيت مطلوب بارشهاي اخير اشاره
كرد و گفت :پيشبيني ميشود ،امسال با لطف خداوند كه رحمت باران
خود را بر كشور ارزاني كرده است ،سال خوبي براي كشاورزي باشد.
سيف با تأكيد بر اجراي كامل برنامه حمل گندم در كشور خاطرنشان
كرد :ضرورت دارد بر حمل و جابهجايي بهموقع گندم در كشور هم
اهتمام ورزيم تا موجودي گندم تمام استانها به شرايط مطلوب بيش از
نياز مصرفي برسد .براساس اين گزارش ،در نشست پايش بازار كاالهاي
اساسي ،گزارشي از تجارت جهاني و توليد سويا و روغن در كشورهاي
مختلف ،بازار جهاني شكر و توليد چغندر قند و نيشكر ارائه شد .ضمن
اينكه وضعيت بازار جهاني برنج و گندم و نرخ كرايه حملونقل دريايي
و نيز شرايط بازار كاالهاي اساسي كشور و ميزان فروش برنج ،گندم،
روغن و شكر بررسي و ارزيابي شد.

ربگوجهفرنگي
 2هزار تومان ديگر ارزان شد

دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران از كاهش مجدد قيمت رب
گوجهفرنگي خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،محمد
ميررضوي با اشاره به اينكه پس از افزايش شديد قيمت رب
گوجهفرنگي در مهرماه سال جاري كه موجب شد هر قوطي از اين
محصول به  ۲۰تا  ۲۵هزار تومان نيز افزايش قيمت داشته باشد ،از
اوايل آبانماه شاهد افت قيمتها در محدوده  ۱۸تا  ۲۰هزار توماني
بوديم ،بيان كرد :قيمتها در حال حاضر به محدوده  ۱۶تا  ۱۷هزار
توماني بهازاي هر قوطي  ۸۰۰گرمي كاهش يافته است و تا پايان
سال شاهد گراني مجدد نخواهيم بود و با توجه به فصل برداشت
گوجه جنوب مشكلي تا پايان سال در ارتباط با تأمين و توليد رب
گوجهفرنگينخواهيمداشت.ويهمچنيندربارهسرنوشتدرخواست
سنديكاي صنايع كنسرو ايران از سازمان توسعه تجارت در ارتباط
با رفع ممنوعيت صادرات انواع سسهاي داراي رب گوجهفرنگي
اشاره و اظهار كرد :همزمان با ممنوعيت صادرات رب گوجهفرنگي،
صادرات انواع سسهاي داراي رب گوجهفرنگي نيز ممنوع شد كه اين
مسأله فعاالن اقتصادي در اين حوزه را با مشكل مواجه كرده بود .دبير
سنديكاي صنايع كنسرو ايران افزود :خوشبختانه اخيرا ً با ابالغ وزير
صنعت ،معدن و تجارت ممنوعيت صادرات رب گوجهفرنگي برداشته
شد و صادرات آن از تاريخ  ۳۰آبانماه سال جاري بالمانع است و
براساس اين ابالغيه ،با توجه به ظرفيتهاي توليدي كشور و امكان
تأمين مصارف داخلي از سوي واحدهاي توليدي رب گوجهفرنگي،
صادرات اين محصول حداكثر تا سقف ميانگين عملكرد وزني صادرات
سهسال گذشته ( )۹۴،۹۵،۹۶تا اطالع ثانوي بالمانع است .ميررضوي
با اشاره به اينكه ممنوعيت صادرات ،برخي صادركنندگان را در ارتباط
با تعهدات صادراتي خود با مشكل مواجه كرده بود ،گفت :اگر دستور
وزير سابق صنعت ،معدن و تجارت در ارتباط با ممنوعيت صادرات
گوجهفرنگي بهموقع صادر ميشد ،شاهد افزايش قيمتها در رب
گوجهفرنگي نبوديم .عالوهبر اين ممنوعيت صادرات رب گوجهفرنگي،
صادركنندگاني را كه تعهد صادراتي داشتند با چالش روبهرو كرده بود؛
چراكه بايد خسارت متقاضيان را پرداخت ميكردند كه خوشبختانه
اين مشكل نيز اخيرا ً برطرف شده است .در ابتداي سال جاري قيمت
هر قوطي رب گوجهفرنگي بين هشتهزار تا 9هزار تومان بود؛ اما
بهداليل مختلفي ازجمله رشد قيمت مواد اوليه و وسايل بستهبندي و
ابالغديرهنگامممنوعيتصادراتگوجهفرنگي،شاهدافزايشناگهاني
قيمت هر قوطي رب گوجهفرنگي تا رقمي معادل ۲۰تا ۲۵هزار توماني
بوديم كه مجددا ً قيمتها با كاهش و افت روبهرو شده است و در حال
حاضر بهازاي هر قوطي  ۸۰۰گرمي به رقمي معادل  ۱۶تا  ۱۷هزار
تومان رسيده است.

دکه
مهدی يوسفخاني تشریح کرد

نرخ جديد مرغ و انواع ماهي در بازار

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 ثبات نرخ مرغ
در بازار خبر داد و گفت :اکنون نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري
هفتهزار و  ،500مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه  10هزار و ،200
توزيع درب واحدهاي صنفي  10هزار و  400و خردهفروشي  11هزار
و  300تومان است .به گفته وي ،نرخ هر كيلو ران مرغ با كمر  10هزار
و  300و ران مرغ بدون كمر برابر با قيمت مرغ  11هزار و  300تومان
است .يوسفخاني با اشاره به نرخ ساير مشتقات در بازار افزود :متوسط
قيمت هر كيلوگرم سينه با كتف  ،18سينه بدون كتف  19و فيله مرغ
 21هزار تومان است .رئيس اتحاديه پرنده و ماهي كاهش تقاضا در
برابر عرضه را دليل اصلي ثبات قيمت مرغ در بازار اعالم كرد و گفت :با
توجه به وضعيت كنوني عرضه و تقاضا پيشبيني ميشود كه قيمت
مرغ تنها با تلورانس  200تا  300توماني قيمت در بازار همراه باشد.
وي درباره آخرين تحوالت بازار ماهي گفت :قيمت هر كيلو شيرجنوب
 ،65كپور  ،23قزلآال  ،24شيرنيزهاي  ،55تيالپيا  ،37سفيدپرورشي
 ،25آزاد دزفولي  ،13هامور جنوب  ،60حلواي سياه  ، 62شوريده
بندر  ، 65راشگو جنوب  ،95سرخو  ،70سالمون نروژ  ،125سنگسر
طاليي  ،55سارم  24و سنگسر شهري  45هزار تومان بوده كه اين رقم
نسبت به هفتههاي اخير نوساني نداشته است .يوسفخاني در پايان
تصريح كرد :با افزايش تقاضا در آستانه شب يلدا ممكن است كه قيمت
ماهي مجددا ًبا نوساناتي در بازار روبهرو شود.

شير دوباره گران شد

قيمت شير در برخي از برندهاي صنايع لبني بعد از افزايش
قيمت سرسام آور اخير دوباره افزايش يافت .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از تسنيم ،قيمت شير دوباره در برخي از
برندها در سايه سكوت سازمانهاي حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي افزايش يافت؛ بهطوري كه
قيمت هر ليتر شير مدتدار با بستهبندي تتراپك كه به پنجهزار
تومان رسيده بود به قيمت پنجهزار و  500تومان ،شير مدتدار
 200سيسي با بستهبندي تتراپك از دوهزار تومان به دو هزار و
 200تومان و شير  946گرم بطري از چهارهزار و  500تومان به
چهارهزار و  700تومان و پنج هزار تومان رسيده است .بنابراين
گزارش اين افزايش قيمت مجدد در تمامي برندها رخ نداده
است و برخي از صنايع قيمتهاي متفاوتي با قيمتهاي ياد
شده دارند .سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
و سازمان تعزيرات حكومتي ،مسئوليت نظارتبر اين بازار
دارند؛ اما مشاهده ميشود كه قيمتهاي مصوب لبنيات ميان
صنايع لبني رعايت نميشود و افزايش قيمتهاي چند بارهاي
را شاهديم و اين محصول در حال حذف از سبد خانوادههاي
ضعيف و حتي متوسط جامعه است.

ناتوانی مردم از خريد برنج ايراني

سبزینه

مليحهمحمودخواه

باوجودي كه مدتي است وزارت جهاد
كشاورزي واردات برنج خارجي را ممنوع كرده،
اما باز هم برنج خارجي در بازار وجود دار د که
اين موضوع بحثهايي را ايجاد كرده است.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه برنج
ايراني توليدشده ازنظر حجم توليد و داشتن
قيمت باال نميتواند جوابگوي همه مردم
باشد و به همين دليل گريزي از واردات برنج
خارجي نيست .اين گروه معتقدند واردات برنج
نه تنها به برنج ايراني صدمه وارد نميكند ،بلكه
ميتواند برنج مورد نياز تعداد زيادي از مردم كه
توان خريد برنج ايراني را ندارند ،تأمين كند.

برنج گرفتار داللبازي شده است

جميل عليزاده شايق ،رئيس انجمن برنج ،در
گفتوگو با خبرنگار «سبزينه» در اين خصوص
ميگويد :وقتي تنظيم بازار به معناي واقعي
انجام نشود ،داللبازي رشد پيدا ميكند .اين
اتفاق جديد نيست و سالها است توليد و توزيع
برنج به خاطر شرايطي كه در بازار حكمفرما
است ،گرفتار اين داللبازي است .وي معتقد
است واردات برنج يك معماي ساده است و در
اين خصوص توضيح ميدهد :دولت ،وزارت
جهاد كشاورزي و كساني كه متولي اين بخش
هستند ،ميگويند سالي دو ميليون و  ۲۰۰تا
دو ميليون و  ۲۵۰هزار تن برنج ایرانی تولید
میکنیم .بررسيها نشان ميدهد كه مصرف
سرانه برنج از  ۳۲كيلو تا  ۴۶كيلو در نوسان
است و سرانجام سازمان بازرسي كل كشور به
اين بحث ورود پيدا كرد و با نظرخواهي از تمام
نهادها ،سازمانها و ارگانهايي كه دستاندركار
اين مسأله بودند و ميتوانستند نظر بدهند ،به
اين نتيجه رسيد كه سرانه واقعي برنج در ايران
حدود  ۳۶كيلوگرم است؛ بنابراين بر اساس
سرانه مصرف و ميزان جمعيت در كشور
ميتوان چنين برآورد كرد كه ميزان نياز
كشور به برنج در حدود سه ميليون تن است.
وي در ادامه تصريح ميكند :دو ميليون و ۲۰۰
هزار تن برنج در داخل كشور توليد ميشود و
مابقي آن بر اساس نياز مصرفكننده كه بايد
به كشور وارد شود ،در حدود  ۸۰۰هزار تن
است .براي آنكه خيلي دست واردكننده را
نبندند ،به اين نتيجه رسيدند كه  ۸۰۰هزار
تن نياز به واردات برنج داريم و  ۲۰۰هزار تن
هم براي ذخيرهسازي سنواتي نياز داريم تا اگر
در برخي از موارد توليد داخلي به هر دليلي به
مصرفكننده نرسيد ،اين ميزان ذخیره بتواند
كمبود برنج در بازار را جبران كند و درمجموع
قرار بر اين شد كه ميزان واردات برنج در حدود
يكميليون تن باشد .شايق با اشاره به اينكه
اگر اين معادله بهدرستي انجام ميشد نه نوسان
قيمت برنج داشتيم و نه با افزايش قيمت در
اين بخش روبهرو ميشديم ،ادامه ميدهد:
وقتي صحبت از يكميليون تن واردات برنج
ميشود ،دودستگي بين توليدكننده داخلي و
مصرفكننده به وجود ميآيد .عدهاي با اين
موضوع مخالفت و ادعا ميكنند كه اين ميزان
واردات زياد است و توليد داخل از بين ميرود و
از سوي ديگر عدهاي بهصورت خودسرانه اقدام
به واردات برنج ميكنند .اين بيساماني سبب
ميشود قيمت برنج داخلي و خارجي دچار
نوسان شود و افزايش قيمت برنج داخلي را
شاهد باشيم.

تصميمگيريها درباره برنج
لحظهاي و احساسي است

وي با انتقاد از برخي تصميمگيريها
خاطرنشان ميكند :اگر كشاورز ،توليدكننده
و بازرگان برنج ايراني ،همه از تصميم واحدی
پيروي كنند ،ديگر شاهد اين افزايش و
نوسان قيمت در حوزه برنج نخواهيم بود.
اما در مقاطعي همه قد علم ميكنند كه
برنج نبايد وارد شود و دولت نيز تحت تأثير
اين فشارها بهصورت مقطعي اعالم ميكند
كه واردات برنج ممنوع شده است ،غافل

از اينكه عدم واردات برنج خارجي سبب
افزايش قيمت برنج داخلي ميشود ،زيرا
داللي كه از مردادماه محصول برنج كشاورز
را خريداري كرده است ،وقتي ميشنود كه
واردات برنج ممنوع شده ،خودبهخود قيمت
برنج را افزايش ميدهد .از آنسوي ماجرا نيز
در مقاطعي واردكننده كه از طريق البيهايي
قدرت پيداكرده ،ميتواند برنج را وارد كند و
از مرز سقف هم ميگذارند و اينجا است كه
خودش تصميم ميگيرد كه چه قيمتي روي
آن بگذارد .رئيس انجمن برنج با اشاره به
اينكه قيمت برنج خارجي بر اساس قيمت
جهاني آن محاسبه ميشود ،در ادامه تصريح
ميكند :دالر را با قيمت يارانهاي آن که
محاسبه كنيد ،با توجه به قيمت جهاني،
برنجي كه وارد ايران ميشود با احتساب
هزينه حملونقل و انبارداری بهطور متوسط
كمي بيش از چهار هزار تومان ميشود،
اما شما شاهد هستيد كه نميتوانيد برنج
خارجي را كمتر از هشت هزار تومان در
بازار پيدا كنيد و اين مسأله عدم نظارت بر
قيمتها را نشان ميدهد و باز دوباره اين
موضوع تأثيرش را روي قيمت برنج ايراني
ميگذارد ،زيرا وقتي دالل مشاهده ميكند
كه برنج وارداتي كه كيفيت كمتري نسبت به
برنج داخلي دارد با اين نوسان قيمت فروخته
ميشود ،قيمت برنج ايراني را افزايش
ميدهد و اينها نشاندهنده اين است كه
تصميمگيريها آني ،لحظهاي ،برههاي و
احساسي است.

گردهمايي براي رسيدن
به توليد پايدار برنج

وي با توجه به همت انجمن برنج براي توليد
پايدار برنج در داخل كشور ادامه داد :بعد از
كمآبي و خشكسالي كه در سالهاي اخير
با آن روبهرو بوديم ،انجمن برنج ايران كه
هر دو سال يكبار همايش برگزار ميكند،
ستادي را تشكيل داد كه محور اصلياش
تحقيقات اثرگذار بر توليد پايدار برنج بود؛ يعني
تحقيقاتي انجام شد كه بر اساس آن بتوانيم
توليد برنج را بهصورت پايدار انجام دهيم .اساس
اين تحقيقات به همه جنبههاي توليد برنج
برميگشت؛ به اين معنا كه مصرف آب ،ميزان
مصرف نهادهها ،مصرف كود و تمامي مسائل
مربوط به برنج موردبررسي قرار گرفت و هدف
آنهم اين بود كه بتوانيم توليد برنج را پايدار
كنيم و شرايط بهگونهاي نباشد كه يك سال
با كمبود توليد و سال بعد با مازاد آن روبهرو
باشيم .در اين تحقيقات روشهاي كشت
برنج كه مصرف آب را كم كند نيز بهصورت

تخصصي دنبال شد .امكان خشكهكاري و
كاشت برنج با آب كم نيز بررسي و مقاالت
زيادي از وزارت نيرو ،جهاد کشاورزی ،سازمان
هواشناسي و محيطزيست كه بر پايه كشت
اصولي برنج وجود داشت ،به اين انجمن ارسال
شد تا راههاي توليد برنج كمآببر مشخص و
براي آن برنامهريزي شود و درنهايت روی آن
سرمايهگذاري كنيم .به اين طريق توليد برنج
بهينه و قيمت تمام شده آن نيز كاهش مييابد.

كاهش واردات
برنج را از سبد خانوادهها كم ميكند

مسيح كشاورز ،دبير انجمن واردكنندگان برنج،
نيز درباره كاهش واردات برنج و آسيبي كه در
اين ميان به مصرفكننده وارد ميشود ،به
«سبزينه» ميگويد :سال گذشته يكميليون
و  ۱۰۰هزار تن برنج به كشور وارد و امسال
حدود  ۹۵۰هزار تن برنج وارداتي در بازار توزيع
شده كه نسبت به سال گذشته پنج درصد
كاهش داشتيم.
وي با اشاره به اينكه شايد با كاهش واردات
برنج اينطور به نظر برسد كه از توليدكننده
داخلي حمايتشده است ،اما ماجرا آنطور كه
به نظر ميرسد نيست ،خاطرنشان ميكند:
موضوع ديگري كه در اين ميان مطرح است
اين است كه بازار برنج ايراني و سهم برنج
خارجي در كشور كام ً
ال متفاوت است و عدم
واردات برنج نه تنها كمكي به رونق بازار داخلي
نميكند ،بلكه تنها جنبه رواني پيداكرده و
سبب ميشود برنج ايراني دچار افزايش قيمت
شود ،زيرا اينطور به نظر ميرسد كه برنج كم
است و عدم ناهماهنگي ميان عرضه و تقاضا
به وجود ميآيد و همين مسأله قيمت برنج
داخلي را باال ميبرد؛ یعنی داللي كه از كشاورز
برنج را خريداري كرده ،آن را گرانتر به دست
مصرفكننده ميرساند؛ يعني با اين وضعيت
كشاورز از اين افزايش قيمت منتفع نميشود
و باز هم سود به جيب دالل سرازير ميشود.
كشاورز در ادامه ميگويد :يكي از آفتهاي
افزايش قيمت برنج اين است كه اين محصول
غذايي به دليل عدم توان مالي مصرفكننده از
سبد خريد خانوار كم يا حتي در برخي موارد
حذف ميشود.

كشت سنتي برنج
توليد آن را كاهش ميدهد

وي با اشاره به اينكه بايد حمايت از كشاورز
دو سويه باشد ،ادامه ميدهد :بايد كشاورز
به نحوي حمايت شود كه بتواند محصول
توليدياش را باقيمتي به فروش برساند كه
همه مردم بتوانند آن را خريداري كنند.

دبير انجمن واردكنندگان برنج با اشاره به
كشت سنتي برنج در ايران ادامه ميدهد:
در سالهاي گذشته هندوستان از سياست
درستي در اين راستا استفاده كرد .روشهاي
جديد در كاشت و برداشت و بذر را از سراسر
دنيا جمعآوري و آن را در زمينهاي كشاورزي
خود پياده كرد و اين سبب شد كه صنعت
برنج در اين كشور رشد پيدا كند و بازارهاي
جهاني را در تسخير برنج توليدي خود قرار
دهد .اما در ايران سالهاي سال است كه
برنج بهصورت سنتي كاشته و برداشتشده
و فرآيند آن نيز سنتی انجام ميشود .در
شاليكوبي سنتي برنج بستهبندي میشود و
به دست مشتري ميرسد و اين در حالي است
كه در دنيا اين روند كام ً
ال تغيير كرده است.
تئوريزه كردن تولید برنج سبب شده ضايعات
آن در شاليكوبيها به كمتر از  ۱۰درصد
برسد ،درحالي كه در ايران به دليل مكانيزم
سنتي بيش از  ۵۰درصد از برنج در كارگاههاي
شاليكوبي از بين ميرود .وي با اشاره به اينكه
امسال  ۹۵۰هزار تن واردات برنج داشتيم كه
اين ميزان از سال قبل كمتر است ،در ادامه
افزود :نسبت به سال قبل واردات كمتر شده
و اين كاهش واردت برنج قشر ضعيف را دچار
كمبود ميكند .يك محاسبه سرانگشتي نشان
ميدهد اين كمبود سبب افزايش قيمت برنج
داخلي شده و بازار را دچار نوسان ميكند،
درحالي كه برنج خارجي قيمت مصوب دارد
و ميزان واردات ،قيمت تمامشده ،گمركي
و هزينه حمل آن مشخص است .كشاورز با
اشاره به اينكه هنوز راه واردات برنج باز نشده
است ،ادامه ميدهد :شروع واردات مشخص
نيست و در اختيار وزارت جهاد کشاورزی
است ،از سوي ديگر وعده دادهشده كه با باز
شدن واردات برنج به اين كاالي اساسي ارز
چهار هزار و  200تومانی تعلق ميگيرد .اين
در حالي است كه شش دهك مردم ما برنج
خارجي مصرف ميكنند ،زیرا نميتوانند برنج
ايراني خريداري كنند .در حال حاضر برنج
ايراني در مقابل درب كارخانه  ۱۴هزار تومان
است .با اين وضعيت حساب كنيد كه اين برنج
با چه قيمتي به دست مصرفكننده خواهد
رسيد .درهرصورت به نظر نميآيد كه واردات
برنج خارجي مشكلي براي برنج ايراني ايجاد
كند و يكي از مزايايش اين است كه افرادي
كه نميتوانند از برنج ايراني استفاده كنند،
به دليل ارزان بودن برنج خارجي ميتوانند از
اين برنج استفاده كنند و بحث رواني افزايش
قيمت برنج كه دالالن در اين ميان مطرح
و آن را دليل افزايش برنج قرار ميدهند ،از
بين ميرود.

حسینشیرزاددرسيزدهمينمجمعمنطقهاي ICA-APعنوانکرد

لزومائتالفبرایتأمینامنیتغذاییوحلمشكالتزيستمحيطي

منطقهاي
مجمع
سيزدهمين
 ICA-APو دهمين انجمن تعاونيها با
حضور علی الريجاني ،رئيس مجلس شوراي
اسالمي ،شريعتمداري ،وزير تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي و شيرزاد ،معاون وزير جهاد
كشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون
روستايي ايران ،در سالن اجالس نمايشگاه
بينالمللي تهران برگزار شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،
حسين شيرزاد ،معاون وزيرجهاد كشاورزي
و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي
ايران ،در سيزدهمين اجالس بينالمللي
اتحاديه تعاونيهاي  ICAبا اشاره به اينكه
در شرايط متالطم فعلي لزوم ائتالف و
همكاريهاي منطقهاي و جهاني براي حل
چالشهاي مختلف اعم از امنيت غذايي و
مشكالت زيستمحيطي احساس ميشود،
تأكيد كرد :افزايش سهم تعاونيها در نظام
قدرت يك تصميم راهبردي است كه
دولتها بايد آن را مدنظر قرار دهند .رئيس
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت:
ايران از نخستين كشورهاي عضو  ICAاست
كه يكي از گستردهترين شبكههاي تعاوني
را با بيش از پنجميليون عضو در بخش
كشاورزي تحت پوشش دارد .وي افزود:
تداوم فعاليت گسترش و رشد فزاينده تعاوني

با وجود چالشهاي سياسي و اقتصادي باعث
شده توجه بيشتري به تعاوني شود .تعاوني
روستايي در سال  42با هدف تأمين موجبات
پيشرفت در روستاها تشكيل شد .شيرزاد با
اشاره به اينكه تعاوني روستايي مأموريت
دارد تا در حوزه سياستگذاري و حمايت
از تعاوني بانوان فعاليت گسترده داشته
باشد ،يادآور شد :تعاوني روستايي با بيش از
ششهزار شركت تعاوني و  4/5ميليون عضو
بيشترين سهم را در بخش تعاون دارد .اين

سازمان پشتوانه قانوني قوياي را در كنار
اساسنامه خود دارد و قوانيني مانند قانون
سياستهاي اصل 44و قانون يكپارچهسازي
اراضي از اين بخش حمايت ميكند .وي
خاطرنشان كرد :در بخش تعاوني روستايي
توانمندسازي شبكه اهميت بااليي دارد و در
كنار آن ظرفيتسازي جديد براي اين شبكه
هم حائز اهميت است ما هم ظرفيتسازي
مثبت را دنبال ميكنيم و هم توان شبكه
را براي پذيرش ريسكها با ظرفيت منفي

مدنظر قرار ميدهيم .اين مقام مسئول در
ادامه تصريح كرد :هدايت و كمك دولت براي
تشكيل صندوقهاي حمايتي براي نهادهاي
روستايي در رأس برنامههاي ما قرار دارد ،اين
سازمان بهطور مستمر به احداث ،نوسازي و
توانمندسازي ساختار فيزيكي شبكه توجه
دارد .معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد:
در شرايط متالطم فعلي لزوم ائتالف و
همكاريهاي منطقهاي و جهاني براي حل
چالشهاي مختلف اعم از امنيت غذايي و
مشكالت زيستمحيطي احساس ميشود.
افزايش سهم تعاونيها در نظام قدرت يك
تصميم راهبردي است كه دولتها بايد آن را
مدنظر قرار دهند .شيرزاد ،ارتباط كشاورزان
خردبابازار،بهبودمعيشتآنهاودستيابيبه
عدالت اجتماعي را از اهداف تعاون روستايي
ايران برشمرد و خاطرنشان كرد :سازمان
تعاون روستايي ايران با همكاري اتحاديههاي
مركزيواتحاديههاي تعاوني توليددر سراسر
كشور راهبرد نويني را براي اقتصاد به همراه
داشته است .مديرعامل سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران در پايان گفت :در
وضعيت امروز كشاورزي و روستايي ايران،
توسعه تعاونيها و سازماندهي كشاورزان در
قالب شركتهاي تعاوني در بسياري موارد
منجر به توسعه كارآفريني ،اشتغال و افزايش
درآمد روستاييان شده است.

بهارستان
علي ابراهيمي مطرح كرد

رايزني مجلس با دولت
براي افزايش قيمت خريد تضميني گندم

عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،گفت :كميسيونها كشاورزي و اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي باید مباحثي درباره نحوه قيمتگذاري خريد
تضميني گندم مطرح كنند و مكاتباتي نیز از طريق رئيس مجلس و روساي
كميسيون با رئيسجمهور صورت بگيرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
خانه ملت ،علي ابراهيمي درباره اعالم قيمت خريد تضميني گندم اظهار
داشت :تعدادي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي بههمراه برخي
از اعضاي كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي
با رئيس مجلس شوراي اسالمي مذاكرهاي درباره نحوه قيمتگذاري خريد
تضميني گندم داشتهايم .عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه نوع قيمتگذاري خريد تضميني
محصوالت كشاورزي بهخصوص گندم كارشناسي ،منطقي و عادالنه نيست،
گفت :امكان اينكه گندم از كشور بهصورت غيرقانوني خارج شود وجود دارد،
از سوي ديگر اين شيوه قيمتگذاري خريد تضميني محصوالت كشاورزي
ناديده گرفتن زحمات كشاورزان محسوب ميشود .نماينده مردم شازند
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه مقرر شده است كميسيونها
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مباحثی
درباره نحوه قيمتگذاري خريد تضميني گندم مطرح كنند و مكاتباتي از
طريق رئيس مجلس و روسايكميسيون با رئيسجمهور صورت بگيرد ،ادامه
داد :الزم است در زمينه اعالم قيمت خريد تضميني گندم از سوي شوراي
اقتضاد تجديدنظر انجام شود .اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي،
اضافه كرد :قيمت ابالغي خريد تضميني محصوالت كشاورزي ازجمله گندم
هم جاي تعجب دارد و هم جاي تأسف و اين سبك قيمتگذاري نوعي
نگاه سطح پايين به حوزه كشاورزي است .وي با بيان اينكه در برخي از
مناطق فرصت تغيير كشت وجود ندارد ،اما در برخي ديگر از مناطق
درصورتيكه كشت گندم براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد اقدام به
كشتجايگزينميكنند،تصريحكرد:تغييركشتوپايينبودنقيمتخريد
تضميني محصوالت كشاورزي نوعي زيان وارد كردن به كشور است .اقدامات
غيركارشناسي ،دخالتهاي بيجاي سيستم دولتي ،عمل نكردن بهموقع و
توجه نكردن به بخش كشاورزي بهعنوان پايه اساسي اقتصاد از معضالت
كشور است كه هيچگاه از آن خيال راحتي نداشتهايم.
نورمحمد تربتينژاد مطرح كرد

تصميمگيري براي طرح سوال
از رئيسجمهور و وزير جهادكشاورزي

سخنگويكميسيونكشاورزيمجلسگفت:مقررشدبعدازبرگزاريجلسه
با اعضاي موثر شوراي اقتصاد درباره طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي
و سوال از رئيسجمهور تصميمگيري شود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
مهر،نورمحمدتربتينژاد ،سخنگويكميسيونكشاورزيمجلس،درتشريح
نشست كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي،
اظهار داشت :جلسه كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي با محوريت
اعالم نرخ خريد تضميني برگزار و نامه جمعي از نمايندگان كه در تاريخ
 ۱۴آبانماه در زمينه عدم اجراي قانون تضمين خريد محصوالت اساسي
كشاورزي توسط دولت ارسال شده بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود :در این نشست مقرر شد گزارشي از نارساييهاي اجراي قانون
مذكور ازجمله اعالم ديرهنگام قيمت خريد تضميني محصوالت اساسي،
عدم رعايت حداقل افزايش قيمت اين محصوالت براساس نرخ تورم ساالنه
و عدم پرداخت جريمه ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات كشاورزان توسط
كميسيون تهيه شود .گزارش تهيه شده توسط كميسيون كشاورزي ،آب و
منابع طبيعي درباره تخلفات دولت در زمينه اعالم قيمت خريد تضميني
محصوالت كشاورزي به هيئت رئيسه مجلس جهت تصميمگيري درباره
نحوه برخورد با تخلفات ارائه ميشود .اين نماينده مردم در مجلس شوراي
اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه برخي از نمايندگان عضو كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي در رابطه با تخلفات دولت در زمينه اعالم قيمت
خريد تضميني محصوالت كشاورزي طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي
و سوال از رئيسجمهور را مطرح كردند ،خاطرنشان كرد :مقرر شد بعد از
برگزاري جلسه با اعضاي موثر شوراي اقتصاد درباره طرح استيضاح وزير جهاد
كشاورزي و سوال از رئيسجمهور تصميمگيري شود.

توسعهمناسباتتجاريايرانوعراق
از مسير بورس كاال

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت :براي تجارت با هر كشوري ازجمله
عراق نيازمند ايجاد شفافيت و تعيين قيمت واقعي براي كاالهاي مختلف
هستيم و با توجه به ظرفيتهايي كه در بورس كاال وجود دارد ميتوان از اين
مسير براي توسعه تجارت خارجي و داخلي بهره برد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از تسنیم ،محمود بهمني درباره امكان استفاده از ظرفيتهاي بورس
كاالي ايران براي توسعه مناسبات تجاري با كشور عراق گفت :تجارت با عراق
و هر كشور ديگري نيازمند ايجاد شفافيت در قيمتها و حذف واسطهها است
كه اين مهم را ميتوان از مسير بورس كاال انجام داد .وي تأكيد كرد :روندهاي
غيرشفاف و واسطههاي غيرضروري يكي از اصليترين معضالت بازارهاي
كااليي به شمار ميروند؛ اما زمانيكه بهسمت استفاده از سازكار بورس كاال
ميرويم ،واسطهها ديگر نقشي در تعيين قيمتها ندارند و اين توليدكننده
و مصرفكننده و به عبارت ديگر عرضه و تقاضا است كه قيمتها را كشف
ميكند .عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بهترين روش كشف
قيمت كاالها در بورس كاال صورت ميگيرد ،افزود :با توجه به اينكه بورس
كاال داراي ابزارهاي مختلف مالي است ،تجار و سرمايهگذاران ميتوانند با
استفاده از ظرفيتهاي اين بورس با قيمتهاي واقعي معامالت كاالهاي
موردنظر خود را انجام دهند .وي اظهار داشت :بورس يك ساختار نظاممند
است؛ به بياني ديگر هر كسي كه معامالت خود را از طريق بورس انجام دهد
با يك سازكارشفاف مواجه ميشود كه در آن واسطهاي وجود ندارد .بهمني
افزود :با كمك بورس كاال ميتوان قيمت واقعي كاالهاي قابل معامله در اين
بازار را استخراج و شفافيت مالي را در اقتصاد كشور ايجاد كرد.
علی قرباني:

نرخ دالر بايد زير  ۱۰هزار تومان بيايد

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ميگويد اگر ارز
صادارتي وارد بازار شود ،نرخ دالر به زير  ۱۰هزارتومان ميرسد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت ،علي قرباني در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت ،با اشاره به روند كاهشي نرخ ارز اظهار
داشت :در شرايط فعلي نرخ دالر با احتساب مابهالتفاوت نرخ تورم
كشور مبدأ و مقصد ،حداكثر بايد هشتهزار تومان باشد ،نرخ بيشتر
از هشتهزار تومان غيرواقعي است .عضو كميسيون برنامه ،بودجه
ومحاسبات مجلس با بيان اينكه در چهار سال گذشته باشد نرخ دالر
دو برابر ميشد ،بيان داشت :در حال حاضر نرخ دالر بر اثر جو رواني و
مسائل سياسي ازجمله تهديدات كشورهاي متخاصم به حدود  12هزار
تومان رسيده است كه بايد به زير  10هزار تومان بيايد تا رقم آن واقعيتر
شود .نماينده مردم بجنورد ،مانه ،سملقان ،جاجرم و گرمه در مجلس
دهم شوراي اسالمي در اينباره كه آيا نرخ دالر به زير  10هزار تومان
ميآيد يا خير ،عنوان كرد :ادامه روند كاهشي دالر بستگي به رابطه عرضه
و تقاضا دارد ،با وجود اينكه بايد  27ميليارد دالر ارز صادراتي به كشور
وارد ميشد؛ اما تاکنون تنها هفتميليارد دالر وارد شده است و همچنان
سرنوشت  20ميليارد دالر مشخص نيست؛ اين در حالي است كه اگر اين
ميزان ارز وارد كشور شود حتماً دالر به هشتهزار تومان ميرسد .وي
تأكيد كرد :از آنجايي كه دولت صادركنندگان را مجبور كرده است كه
ارز خود را به نرخ نيمايي به فروش برسانند و اختالف بين ارز نيما و بازار
رقم قابل توجهي است صادركنندگان رغبتي به فروش ارزشان به نرخ
هشتهزارتومان را ندارند و دولت بايد براي اين مسأله راهحلي پيدا كند.

