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«سبزینه» نظر موافقان و مخالفان احياي وزارت بازرگاني را بررسی میکند

پیشخوان
نخستوزير پاكستان تأكيد كرد

گسترشروابطاقتصاديايران
وپاكستانباوجودتحريمها

نخستوزير پاكستان گفت :با وجود تحريمهاي جديد
آمريكا عليه ايران ،امكان افزايش تعامالت اقتصادي دو كشور
وجود دارد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،عمرانخان در ادامه سفر خود به ايران ،در نشستي با
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و فعاالن اقتصادي دو كشور،
افزود :ايران با جمعيت  ۸۰ميليوني و پاكستان با جمعيت
بيش از  ۲۰۰ميليوني خود يك ظرفيت بزرگ اقتصادي
هستند كه ميتوان از اين ظرفيت به نفع دو كشور و منطقه
استفاده كرد .نخستوزير پاكستان ادامه داد :خوشبختانه
ما سفر بسيار خوبي به ايران داشتهايم و از ميهماننوازي
ايرانيان و بهطور خاص از رئيسجمهوري قدرداني ميكنيم
و اميدواريم كه اين سفر به افزايش تعامالت اقتصادي دو
كشور منجر شود .وي با اشاره به باال بودن ميزان تبادالت
تجاري كشورهاي جنوبشرق آسيا ،گفت :اين كشورها كه
امروز به موفقيتهاي اقتصادي قابلتوجهي دست يافتهاند ،از
سالها پيش روابط اقتصادي خوبي با همسايگاشان داشتهاند،
اما متأسفانه اين موضوع در كشورهاي منطقه ما و ميان
كشورهايي همچون پاكستان ،ايران ،افغانستان و هند چندان
گسترده نيست .نخستوزير پاكستان ادامه داد :در حوزههاي
مختلف بهنظر ميرسد كه ظرفيت تجاري قابلتوجهي ميان
ايران و پاكستان وجود دارد و ما بايد تالش كنيم كه اين
امكانات را به مرحله اجرا برسانيم .عمران خان با اشاره به
تحريمهاي اقتصادي اعمالشده عليه ايران گفت :با وجود
آنكه تحريمها محدوديتهايي بهوجود ميآورند و پاكستان
نيز با مشكالت خاص خود مواجه است ،اما ما تالش ميكنيم
راهحلي براي افزايش تجارت با ايران پيدا كنيم و االن زمان آن
رسيده است كه دو كشور در اين حوزه همكاريهاي اقتصادي
خود را افزايش دهند.
نايبرئيس اتحاديه باغداران تهران:

تعادلقيمتسيبزمينيوپياز
در راه است

نايبرئيس اتحاديه باغداران تهران گفت :با توجه به آنكه
سيل و آبگرفتگيها بهطور كامل رفع نشده است ،برآورد
دقيق خسارتها زمانبر است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،مجتبي شادلو با اشاره به اينكه آمار
دقيقي از ميزان خسارت سيل اخير در دسترس نيست ،اظهار
كرد :با توجه به وقوع سيل و آبگرفتگي در اقصي نقاط كشور،
آمار دقيقي از ميزان خسارت نداريم .وي افزود :با توجه به
بازديدهاي مستقيم كه تيم كارشناسي وزارتخانه با همكاري
اتحاديه و نماينده بخش كشاورزي انجام داده است ،تا مساعد
شدن هوا امكان برآورد نهايي خسارت قطعي وجود ندارد .وي
ميزان خسارت در برخي نقاط را  ۱۰۰درصد اعالم كرد و افزود:
با توجه به آنكه برخي زمينها و باغها را سيل برده است،
بهطور  ۱۰۰درصد دچار خسارت و در مقابل ،برخي از اراضي
باغي دچار آبگرفتگي شدند .نايبرئيس اتحاديه باغداران
تهران ادامه داد :با توجه به آنكه بارندگيهاي مستمر افزايش
عملكرد در ديمزارها و مناطق آبي را به همراه دارد ،پيشبيني
ميشود كه توليد محصوالت باغي نسبت به ميانگين  ۱۰سال
اخير  ۳۰درصد رشد كند .وي وقوع سيل و بارندگيهاي اخير
را عامل اصلي نوسان قيمت پياز و سيبزميني در بازار اعالم
كرد و گفت :با توجه به آنكه در زمان بارندگي و چند روز
بعد از بارندگي امكان برداشت محصول وجود ندارد ،ازاينرو
اين امر موجب شده تا قيمت پياز و سيبزميني با نوساناتي
در مراكز عمدهفروشي و خردهفروشي روبهرو شود .شادلو در
ادامه افزود :با توجه به آنكه پياز و سيبزميني موجود در
بازار تنها مصرف تازهخوري دارد و امكان ماندگاري انباري
اين محصول وجود ندارد ،ازاينرو به خانوارها توصيه ميشود
كه تنها در حد مصرف روزانه محصول خريداري كنند تا
ازدياد تقاضا ،نوسان قيمت محصول در بازار را تشديد نكند.
بهگفته اين مقام مسئول ،اگرچه خردهفروشان طبق فاكتور
ميتوانند  ۲۰درصد سود قانوني را روي اجناس خود لحاظ
كنند ،اما در مواقعي كه قيمت محصول در عمدهفروشي
باالست ،انتظار ميرود كه مغازهداران در اين شرايط از سود
قانوني خود بكاهند .وي در پايان با اشاره به اينكه بخش
كشاورزي همانند ساير بخشها متأثر از تورم است ،تصريح
كرد :بخش كشاورزي همانند ساير بخشهاي اقتصادي دچار
تورم است و اين واقعيت را بايد پذيرفت ،اما با مساعد شدن
شرايط آبوهوا پيشبيني ميشود كه قيمت سيبزميني و
پياز در بازار به تعادل برسد.

حداقلوحداكثرقيمتطاليسرخ
اعالمشد

عضو شوراي ملي زعفران گفت :حداقل نرخ كنوني هر كيلو
زعفران دسته ششميليون و  ۵۰۰تا هفتميليون و حداكثر
هر كيلو زعفران نگين و سوپر نگين  ۱۲تا  ۱۳ميليون تومان
است .بهگزارش «سبزينه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
علي حسيني با اشاره به اينكه خريدوفروش زعفران در بازار
از شرايط عادي برخوردار است ،افزود :اگرچه برخي افراد در
ابتداي فصل با خريد زعفران و دپوي آن در انبارها منتظر
افزايش قيمت هستند ،اما با روند كنوني بازار پيشبيني
ميشود كه نوسان خاصي رخ ندهد .حسيني ادامه داد :با توجه
به آنكه بيشترين زعفران در اختيار بزرگترين توليدكننده
است ،ازاينرو براي فروش محصول در بازارهاي هدف نياز به
بازاريابي و تعامل داريم .عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به
اينكه صادرات زعفران طبق روال عادي در حال انجام است،
بيان كرد :با توجه به ميزان توليد زعفران ،روند كنوني صادرات
مد نظر ما نيست .وي مشكالت نقلوانتقال پول و تعهد
صادركنندگان براي بازگشت پول را ازجمله موانع پيش روي
صادركنندگان دانست و گفت :موانع پيش روي صادركنندگان
موجب شد تا عمده صادرات توسط افراد غيرحرفهاي انجام
شود .حسيني با اشاره به اينكه صادرات زعفران توسط
كارتهاي يكبارمصرف را تاييد يا تكذيب نميكند ،بيان كرد:
اگرچه دليلي براي صادرات زعفران با كارتهاي يكبارمصرف
نيست ،اما با توجه به سختگيريهاي دولت براي صادرات
زعفران ،طبيعي است كه اگر صادرات از طريق كارتهاي
يكبارمصرف انجام نشود ،قاچاقچيان در امر صادرات قد علم
ميكنند .اين مقام مسئول با تاكيد بر اين مسأله كه دولت
بايد از تصديگري در سياستگذاري صادرات دست بردارد،
افزود :سياستگذاري در امر صادرات بايد توسط تشكلها و
دستاندركاران امر انجام شود تا برايناساس صادركنندگان
بتوانند تمهيداتي براي بازگشت پول به كشور بينديشند.
وي در پايان با انتقاد از تعلل گمرك در اعالم آمار صادرات
زعفران تصريح كرد :تاكنون دولت آمار  ۱۲ماهه صادرات را
اعالم نكرده است كه اين امر يكي از مشكالت جدي پيش
روي صادركنندگان است.

سبزینه

فرزانه شریفی

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد
است احياي مجدد وزارت بازرگاني در شرايط فعلي
هيچ كارآيي براي كشور نداشته و تنها هزينه براي
كشوردربردارد.سيدجوادحسينيكيادرگفتوگو
با خبرنگار «سبزينه» درباره احياي وزارت بازرگاني
گفت :اين طرح از سوي برخي نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي مطرح شد و من بهشخصه با اين
طرح مخالف هستم ،به اين دليل كه تفكيك وزارت
صنعت و احياي وزارت بازرگاني دوهزار ميليارد
تومان هزينه دارد .البته عنوان ميشود اين هزينه از
محل صرفهجويي تأمين خواهد شد؛ اما نخستين
نكته اين است كه اص ً
ال محلي بهنام صرفهجويي
وجود ندارد .اينيك استنباط نادرست است و از
نظر من اين طرح در شرايط فعلي با اين هزينه
هيچ كارآيي براي كشور ندارد .وي گفت :در همه
جاي دنيا وزارتخانهها با يكديگر تجميع شدهاند و
اگر بخواهيم اين طرح را انجام دهيم تنها هزينهها
چند برابر ميشود .معتقدم بايد يكنهاد متولي
كار باشد و بخشي از اختيارات را به آنها واگذار
كنيم؛ چراكه بخشي از وظايف درحالحاضر
بيندستگاهي است .حسينيكيا ادامه داد :صنعت
و تجارت دو نهاد هستند و اگر بخواهيم درباره
موضوعي استعالم بگيريم بايد به سراغ هر دو
نهاد برويم و مسلماً اين كار بسیار زمانبر است.
در چنين شرايطي بهتر است بهجاي تفكيك
وزارتخانهها ،اختيارات آنها را مشخص و معين
كنيم .عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
تأكيد كرد :بهعنوانمثال در شرايط اقتصادي اگر
امروز قيمت گوشت افزايش پيداكند ،ما در مجلس
شوراي اسالمي نميدانيم براي پيگيري اين
موضوع از كدام نهاد و وزارتخانه بهعنوان مسئول
اصليسؤالكنيم.حسينيكياخاطرنشانكرد:اگر
درباره قيمت كاالهاي اساسي يكنهاد متولي كار
شود؛ بهطور حتم همه مشكالت برطرف ميشود.
شاهبيت اصلي اين موضوع ،تفكيك وزارت صنعت
و احياي وزارت بازرگاني نيست؛ بلكه بايد وظايف
و اختيارات نهادها را مشخص كنيم .بهطور حتم
اگر ما اختيارات را مشخص کنیم و تنها يكنهاد
پاسخگو باشد ،بسياري از مشكالت برطرف
خواهد شد .معتقدم احياي وزارت بازرگاني با
توجه به شرايط موجود تنها هزينههاي جديدي
براي كشور بهوجود ميآورد و قطعاً اين وضعيت
در شرايط امروز كشور جز ضرر هيچ دستاوردي
به ارمغان نميآورد.

تکرار اشتباه تاریخی

شرايط عادي موافق است؛ اما در شرايط فعلي
كه وضعيت اقتصادي ناپايدار و بازار ملتهب است
اين كار را درست نميداند .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس در اينباره به «سبزينه» گفت:
درحالحاضر بسياري از كشورهاي در حالتوسعه
وتوسعهيافتهبهسمتجداسازيرفتهاند.هماكنون
وزارتخانههایصنعت،معدنوتجارتيكيشدهاند
و توليدكننده و صادركننده در يك وزارتخانه است.
از اين نظر كه در آمار صادرات و توليدات دوگانگي
ايجاد نشود فرآيند جداسازي خوب است .وي
ادامه داد :اما امروز آنچه نياز است با توجه به حجم
تصديگري باالي دولت در شركتهاي واگذار،
مانند ايرانخودرو يا سايپا اين نياز ميطلبد كه ما
وزارتخانه جدا و قوي داشته باشيم .اناركيمحمدی
گفت :اما در شرايطي كه وضعيت بازار در كشور
ملتهب است به نظرم جداسازي وزارتخانهها
كار درستي نيست .ابتدا بايد وضعيت بازار را
سروسامان دهيم و بعد درباره موضوعات ديگر
تصميمگيري كنيم .يك روز درباره حذف صفر از
پول ملي صحبت ميكنيم و روز ديگر از احياي
وزارتخانهبازرگاني.

وزارت بازرگاني وارداتمحور است
و به توليد ضربه ميزند

احياي وزارت بازرگاني بازارهاي
هدف را بهراحتي فراهم میكند

رمضانعلي سبحانيفر ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس ،با احياي وزارت بازرگاني موافق
است .وي درباره داليل موافقت خود با احياي
وزارت بازرگاني به «سبزينه» گفت :موافق طرح
تفكيكسازي و احياي وزارت بازرگاني هستم،
به اين دليل كه اگر ما به تاريخچه اين وزارتخانه
نگاهي بيندازيم در گذشته چندينبار تفكيك
شده است .اين وزارتخانه در اوايل انقالب متشكل
از چهار وزارتخانه سبك ،سنگين ،معدن و وزارت
بازرگاني بوده است .قرار بر اين بود كه اين وزارتخانه
جداسازي شود تا فرآيند چابكسازي انجام و
هزينهها كاهش پيدا كند؛ اما متأسفانه اين اتفاق
صورت نگرفت و چهار وزارتخانه بههم چسبيده
شدند .سبحانيفر ادامه داد :نتيج ه هم اين شد كه
خدماتسختترشدوفرآيندكاروتصميمگيريها
ديرهنگام انجام شد .اکنون با طرح تفكيكسازي،
بهطور حتم چابكسازي ایجاد و وزارتخانه هم
تخصصي ميشود .احياي وزارت بازرگانی ميتواند
بازارهاي هدف ما را بهراحتي فراهم كند .وي تأكيد
كرد :همانطور كه گفتم اين طرح چندينبار
مطر ح شده و دولت بهصورت اليحه آن را آورده
است و موافق تفكيك اين وزارتخانه است .اين
وزارتخانه ازجمله وزارتخانههايي بوده كه ضرورت
دارد به لحاظ حجم ،سختي كار و چابك شدن
هرچه سريعتر تفكيك شود .سبحانيفر در بخشي
ديگر از صحبتهايش به احياي وزارت بازرگاني
و تأثير آن روي صادرات اشاره كرد و گفت :اگر
وزارتخانه چابكي تشكيل شود كه تخصصي باشد،
بازرگاني ميتواند نقش بسيار زيادي در كشورهاي
ديگر داشته باشد و بازارهاي هدف ما را بهراحتي
فراهم كند .با توجه به شرايط تحريم كه در كشور
وجود دارد ،احياي اين وزارتخانه باعث تأمين كاال،
توزيع و صادرات ميشود و بازار هدف را بيشتر
مورد توجه قرار ميدهد؛ بنابراين ضرورت دارد
وزارتخانه مستقلي باشد تا تجارت بهخوبي
صورت گيرد.

در شرايط فعلی جداسازي
وزارتخانهها كار درستي نيست

احمد اناركيمحمدي هم از ديگر نمايندگاني
است كه با طرح احياي وزارت بازرگاني در

علي ابراهيمي بهعنوان نماينده مخالف تفكيك
وزارت بازرگاني از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگو با «سبزينه» گفت :معتقدم احياي
وزارت بازرگاني برگشت به عقب است .وزارت
بازرگاني وارداتمحور است و به توليد ما ضربه
ميزند و باعث ايجاد دوگانگي مديريت ميشود.
ما در واردات برنج ،شكر و تجارت چاي تجربيات
تلخي داريم .عضو كميسيون كشاورزي ،آب
و منابع طبيعي مجلس افزود :تشكيل وزارت
بازرگاني با قانون اساسي ،برنامه ششم توسعه و
سياستهاي كلي نظام مغايرت دارد .شرايط فعلي
كشور بهگونهاي نيست كه در وضعيت آزمون
و خطا قرار بگيرد .ما در شرايط جنگ اقتصادي
قرار داريم و در اين وضعيت بايد روي مديريت
و هماهنگي و تكيهبر توان داخلي تمركز كنيم،
اما با احياي وزارت بازرگاني توليدكنندگان حس
ميكنند كه وجود وزارت بازرگاني به آنها آسيب
ميزند؛ چراكه محور اصلي آن وارداتي است .به
نظرم اين طرح كام ً
ال غلط است و باعث خسران
بهخصوص در بخش كشاورزي ميشود.

تجارت ما
با صنعت آميختهشده است

محمد عزيزي ،عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس ،از موافقان طرح تفكيك وزارت صنعت
و احياي مجدد وزارت بازرگاني است .وي درباره
داليل موافقت خود با اين طرح به «سبزينه»
گفت :درحالحاضر مسئوليت و حوزه كاري وزارت
صنعت بسيار گسترده است و يك وزير نميتواند
از عهده اداره اين وزارتخانه برآيد .نظر دولت هم
بر اين است كه اين تفكيكسازي صورت بگيرد؛
چراكه اين روزها كشور با تحريم روبهرو است و
وضعيت تجارت ما با صنعت آميختهشده؛ بنابراين
شرايط خوب نيست و بهتر است تفكيكسازي
صورت بگيرد .عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس اظهار كرد :در چند سال اخير دو وزارتخانه
صنعت و بازرگاني با هم ادغام شدند که نتایج
قابلقبولي براي كشور بهدنبال نداشت ،بههمين
خاطر در شرايط فعلي دولت تأكيد دارد كه اين
تفكيك صورت بگيرد .جداسازي باعث ميشود
در بخش بازرگاني و تجارت ارتباطات خوبي در
عرصه بينالمللي داشته باشيم و در اين وضعيت
بتوانيم در جهت بهبود شرايط اقتصادي كشور
گاميبرداريم.

احياي وزارت بازرگاني به دوگانگي
در مديريت منجر ميشود

علی اكبري ،عضو هيئترئيسه كميسيون
كشاورزي مجلس ،از مخالفان طرح احياي
وزارت بازرگاني است و در اين رابطه به
«سبزينه» گفت :احياي وزارت بازرگاني به
دوگانگي در مديريت توليد و بازرگاني منجر
ميشود .در سنوات گذشته هر زماني كه
ادغام و تفكيك انجام دادهايم نتيجه درستي
نگرفتهايم .هر زمان اين اتفاق صورت گرفته
تمام استدالل كاهش هزينه بوده است؛ اما
هيچ زمان بهتر نشده و حتي وضعيت بدتر
هم شده است .وي افزود :وزارت بازرگاني
متمركز بر واردات است و با توليد تناقض
دارد .در آينده واردات در اولويت قرار ميگيرد.
احياي وزارت بازرگاني و لغو قانون تمركز
كه بهمعناي دوگانگي در مديريت توليد و
بازرگاني محصوالت كشاورزي است ،افزايش
بيرويه واردات اين محصوالت را بهدنبال
خواهد داشت و بهضرر توليدكنندگان داخلي
(كشاورزان) تمام ميشود.

نمايندهرفسنجان:

ملخهاتاخردادميروند
امانگرانتخمريزيشاندرايرانهستيم

افزود :بازار محصوالت كشاورزي در داخل و
خارج بايد در اختيار بخش توليد قرار گيرد تا
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي با احتساب
توليد داخل ،مابقي نياز كشور را از طريق
واردات تأمين كنند تا بدين منظور از واردات
بيرويه كاال جلوگيري شود .عضو كميسيون
كشاورزي با اشاره به اينكه احياي مجدد
وزارت بازرگاني بهضرر توليد داخل ميشود،
اظهار كرد :با وجود اثبات ناركارآمدي وزارت
بازرگاني در دورههاي قبل ،وزارت صنايع
و كشاورزي مجلس با احياي مجدد اين
وزارتخانه و ادغام در وزارت صمت مخالفت
كردند و هماكنون اين مسأله در كميسيون
اجتماعي در حال بررسي است ،درحاليكه
هيچ ارتباطي به كميسيون اجتماعي ندارد.
وي در پايان با اشاره به اينكه شكلگيري
مجدد اين وزارتخانه تنها دغدغه نياز كشور
از كاالي خارجي را بههمراه دارد ،تصريح
كرد :با توجه به آنكه احياي مجدد وزارت
بازرگاني دو تا سه سال زمان نياز دارد كه
بتواند به فعاليت خود ادامه دهد ،از اين رو
اين امر موجب شده تا در كنار گستره واردات
و بيتوجهي به توليد داخل مخالفتهايي با
احياي مجدد اين وزارتخانه صورت گيرد.

دولت براي اين تفكيك
اجازه دادن هزينه اضافه را ندارد

احياي مجدد برخالف سياست
حمايت از كشاورزان است

عباس پاپيزاده ،عضو كميسيون كشاورزي
مجلس ،احياي مجدد وزارت بازرگاني را
برخالف سياست حمايت از كشاورزان
برشمرد و گفت :در كشورهاي توسعهيافته
محور فعاليتهاي اقتصادي توليد است،
چراكه توليد بهعنوان منبع ايجاد اشتغال و
ثروت منجر به افزايش كلي رفاه جامعه
ميشود .وي توليد را عامل اصلي رونق واقعي
اقتصاد دانست و افزود :فعاليتهاي توليدي
در هر اقتصادي بهصورت واقعي نه كاذب
موجب شده تا اقتصاد كشور رونق بگيرد،
از اين رو ابزارهاي مختلفي براي حمايت از
توليد وجود دارد .پاپيزاده تجارت را يكي
از ابزارهاي حمايتي توليد برشمرد و گفت:
سياستهاي تجاري بايد در خدمت سياست
توليدي باشد تا توليدكننده بتواند محصول
خود را در بازارهاي داخلي و صادراتي عرضه
كند .عضو كميسيون كشاورزي مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه در مقابل بحث
حمايت از توليد و سياستهاي تجاري بحث
واردات مطرح است ،اظهار كرد :اگر واردات
محصوالت نهايي محدود نشود ،بدون ترديد
ضربهاي مهلك به توليد داخل وارد ميشود.
وي با اشاره به اينكه سياست تجاري بايد در
خدمت رونق توليد داخل باشد ،بيان كرد:
ابزارهاي مختلف بازار داخلي و خارجي بايد
به نحوي تنظيم شود كه سياست تجاري
در خدمت توليد باشد؛ بهطوريكه ضمن
جلوگيري از واردات ،تمايل براي خروج
كاال و صادرات بايد افزايش يابد .پاپيزاده
با اشاره به اينكه سياست تجاري حوزه
صنعت بايد در خدمت توليد صنعتي باشد،
گفت :توليد در بخش صنعت و كشاورزي
هر كدام سياست تجاري خاص خود را نياز
دارد؛ بهطوريكه صادرات با نگاه افزايش
فروش توليد داخل دنبال ميشود .اين
مقام مسئول ادامه داد :توليدكنندگان
صنعتي بايد بتوانند واردات را بهنحوي
تنظيم كنند كه بيش از نياز داخل واردات
صورت نگيرد .وي با تأكيد بر اين مسأله
كه وزارت بازرگاني ناكارآمد است ،بيان
كرد :در سالهاي گذشته با تصويب قانون
تمركز توانستيم از واردات محصول در اوج
عرضه توليد داخل جلوگيري كنيم .پاپيزاده

بهارستان

عبداهلل رضيان ،عضو هيئت رئيسه كميسيون
صنايع و معادن مجلس ،گفت :موضوع تفكيك
وزارت صنعت در چند كميسيون به تصويب
نمايندگان رسيده است و طي چند روز آينده به
صحن علني مجلس ميرود .رضيان درخصوص
افزايش هزينههاي دولت با اجراي اين طرح
افزود :بندهايي در اين زمينه به تصويب
رسيده است كه دولت براي اين تفكيك اجازه
هزينه اضافه ندارد و بايد با همين چارت فعلي
سازماني ،اين كار را صورت بدهد .البته ممكن
است هزينههايي در بخشهاي مختلف اضافه
شود و اين موضوع قرار شد از محل درآمدهاي
داخلي وزارتخانه تأمين شود .عضو هيئت
رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس
تصريح كرد :براساس اين طرح بخش بازرگاني
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منفك شده و
وزارت بازرگاني تشكيل ميشود ،براساس طرح
مذكور مقرر شد بخش تجارت و بازرگاني در
وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانه جديد
ملحق شود.
به گزارش «سبزينه» ،در چند ماه گذشته
دولت سهبار اليحه تشكيل دوباره وزارت
بازرگاني را به مجلس ارائه داده است .طرح
ادغام وزارتخانهها بهمنظور كوچكسازي دولت
در دوران رياستجمهوري محمود احمدينژاد
كليد خورد و وزارتخانههاي راه با مسكن ،كار با
تعاون و صنعت با بازرگاني در هم ادغام شدند
تا هزينههاي جاري دولت كاهش پيدا كند.
اکنون باگذشت ششسال از دولت احمدينژاد
بهدليل شرايط اقتصادي و تحريمهايي كه
در كشور حاكم است ،دولت روحاني خواهان
احياي وزارت بازرگاني براي گسترش روابط
تجاري با ديگر كشورهاي جهان است؛ بههمين
منظور دولت با ارائه اليحهاي به مجلس در
تالش است تا با موافقت نمايندگان احياي
وزارت بازرگاني را در دستوركار قرار دهد.
نگاهي به پيشينه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نشان ميدهد كه اين وزارتخانه طي
 60سال گذشته ششبار تفكيك و مجدد ادغام
شده است و اکنون دولت روحاني در تالش
است كه براي هفتمينبار تفكيك بازرگاني را
انجام دهد .برخي نمايندگان كه موافق احياي
وزارت بازرگاني و طرح تفكيكسازي هستند
معتقدند حل بخشي از مشكالت اقتصادي
كشور تحت تحريم با جداسازي صنعت از
بازرگاني حل ميشود ،اما در مقابل برخي
نمايندگان مخالف هم معتقدند احياي وزارت
بازرگاني جزو اولويتهاي كشور نيست و هزينه
زيادي بهبار ميآورد و بهتر است ب ه جاي بزرگ
كردن ساختار دولت اشكاالت آن را برطرف
كرد؛ بنابراين احياي اين طرح را تكرار يك
اشتباه تاريخي ميدانند.

نماينده رفسنجان در مجلس شورای اسالمی گفت :ملخها نهايتاً تا اوايل
خرداد از كشور خارج ميشوند ،اما بيش از حضورشان در مناطق مختلف
كشور ،تخمريزیشان مهم است؛ بهنحويكه اين نگراني وجود دارد اگر در
ايران تخمريزي كنند قطعاً سال آينده بهجاي اينكه عربستان كانون حضور
ملخها باشد ،ايران خواهد بود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،احمد
محمدي اناركي درباره هجوم ملخها به استانهاي جنوبي كشور گفت :در
اين دوره حركت ملخها از بهمنماه بهسمت كشور ما شروع شد .امسال
عربستان سعودي در برابر هجوم ملخها مبارزهاي انجام نداد و اين امر باعث
شد كه از سال گذشته ملخها به ايران بيايند .وي تأكيد كرد :حركت ملخها
بهسمت كشور ما اينگونه است كه بايد بخشي از مسير دريا را طي كنند و
به اين سمت بيايند ،اين در حالي است كه ملخها روزانه تا دويست كيلومتر
حركت رو به جلو دارند .پرواز ملخها هم بلند نيست و براي طي مسير دريا
عدهاي پيشمرگ شده و روي سطح دريا ميمانند و مابقي از روي اينها به
مسير خود ادامه ميدهند و اين نشان از جمعيت انبوه ملخهاست .اين عضو
مجمع نمايندگان استان كرمان با بيان اينكه هماكنون حدود هفت استان
كشور درگير حضور ملخها در مناطق خود هستند ،عنوان كرد :استانهاي
خوزستان ،هرمزگان و كرمان ازجمله مناطقي در كشور هستند كه با هجوم
ملخها مبارزه میکنند .االن سمپاشي و دفع آفات درحال انجام است ،اما اين
اقدامات بهصورت دستي انجام ميشود و هنوز سمپاشيهاي هوايي صورت
نگرفته است .سمپاشيها و دفع آفات فع ً
ال بهصورت لكهپاشي انجام ميشود.
وي خاطرنشان كرد :حضور ملخها در كشور در دست كنترل است ،اما حجم
خسارات اينها ميتواند بسيار باال باشد و اگر آن را كنترل نكنيم خسارت
حضور ملخها به حدي است كه زراعت و باغات را از بين ميبرند .حتي اگر در
منطقهاي زراعت وجود نداشته باشد ،چوب تيرهاي برق يا خانههاي چوبي را
ميخورند .اين عضوكميسيون اقتصادي مجلس تصريحكرد :با توجهبه موارد
گفتهشدهمبارزهباملخهابايدبهنحويباشدكهاينهانتوانندبرايتخمگذاري
جاي مناسبي را پيدا كنند .سمومي كه براي مبارزه با ملخها موردنياز است
تحت عنوان سموم سيستماتيك مطرح است كه باعث ميشود ملخها پس
از سمپاشي از بين بروند .اين نماينده مجلس دهم يادآور شد :باتوجه به
اقدامات انجامشده نبايد در مديريت ملخها نگراني وجود داشته باشد ،اما
گستردگي حضورشان در مناطق مختلف كشور زياد است كه باعث ميشود
امكان هجوم به مزارع و باغات و حتي كوهها و دشتها برايشان فراهم شود.
اناركي گفت :گستردگي حضور ملخها در كشور مبارزه را دشوار ميكند ،اما
باتوجه به پيشبينيهاي وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاهها ،ميتوانيم
اين مسأله را حل كنيم.
علي ابراهيمي:

قيمتواقعيگندم
نبايد كمتر از ۳هزار تومان باشد

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي گفت :قيمت گندم در
كشورهاي همسايه مثل عراق و افغانستان باالتر از قيمت آن در ايران است،
به همين دليل با مشكل قاچاق مواجه هستيم .بهگزارش ««سبزینه» بهنقل
از خانه ملت،علي ابراهيمي درخصوص اينكه قاچاق گندم و خساراتي كه
از بابت سيل به اين بخش وارد شده احتمال كمبود گندم در كشور را ايجاد
ميكند يا نه؟ گفت :آنچه كه سيل از بين برده رقم زيادي است ،ولي بايد
توجه داشته باشيم كه در ساير نقاط كشور بارندگي نسبتاً مناسب بوده است.
وي افزود :مهمترين موضوع در اين بخش اين است كه قيمت گندم در
كشورهاي همسايه مثل عراق و افغانستان باالتر از قيمت آن در ايران است،
به همين دليل با مشكل قاچاق مواجه هستيم .ابراهيمي بيان كرد :قب ً
ال
تذكرهاي الزم را داده و اعالم كرده بوديم كه اگر قيمت تضمين اعمال نشود
و كشاورزان با قيمت قبلي محصوالت خود را بفروشند ،مجبور ميشوند گندم
خود را با واسطه بهفروش برسانند .نماينده مردم شازند در مجلس بيان كرد:
اطالعاتي كه از قيمت گندم داريم بين دوهزار و  500تا دوهزار و  300تومان
است و همه نشانگر اين است كه يا احتكار ميشود يا بهصورت قاچاق به خارج
از كشور فرستاده ميشود و اگر روند اينگونه پيش رود احتمال اينكه بهروش
سهميهبندي روي آوريم وجود دارد .وي افزود :وزارت جهاد كشاورزي به
موضوع قاچاق اعتقادي ندارد ،ولي كام ً
ال مشخص است كه اگر روند اينگونه
پيش برود از حيث امنيت غذايي به مشكل برخواهيم خورد و حتي بر كشت
سال آينده نيز تأثير منفي خواهد گذاشت .ابراهيمي با بيان اينكه بايد با روش
اصالحي به موضوع قاچاق گندم ورود كنيم افزود :ما قادر به مهار كامل قاچاق
گندم نيستيم و گندم هم محصولي است كه فاسد نميشود و با احتكار
ميتوانندفروش آن را به زمان ديگري موكول كنند ،پس دولت بايد روش
معقولي را بهكار گيرد ،زيرا نميتوان با قيمتهاي متفاوتي گندم را در بين
آحاد مردم تقسيم كرد .اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،با تأكيد بر
اينكه قيمت گندم غيرواقعي است ،افزود 285 :دالر بهازاي هر تن گندم،
ميانگين قيمت جهاني است و اين به معناي اين است كه قيمت گندم در
كشور ما در حال حاضر پايين بوده و بايد سه هزار تومان باشد.
اسداهلل عباسي:

قيمتیکهزارو 800توماني
برگ چاي ناعادالنه است

نماينده مردم رودسر در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از قيمت یکهزار
و  800تومان برگ سبز چاي بيان كرد :بايد در اين خصوص تجديدنظر
شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،اسداهلل عباسي در تذكر شفاهي
جلسه علني مجلس بيان كرد :يكي از محصوالت مهم و استراتژيك چاي
مردم گيالن و غرب مازندران است .متأسفانه امسال نرخ اين برگ سبز چاي
یکهزار و  800تومان در نظر گرفته شد؛ اين قيمت با احتساب حملونقل
و مزد اعالم شده است ،اما انصافاً اين قيمت چگونه كارشناسي شده است؟
یکهزار و  800تومان امروز چه پولي است كه براي خريد يك كيلو برگ
چاي در نظر گرفته ميشود؟ اين قيمت ناعادالنه و غيرمنصفانه است .آقاي
رئيسجمهور ،وزير اقتصاد و وزير كشاورزي در اين خصوص تجديدنظر كنيد.

مردمباافزايشقيمتموادغذايي
از حجم خريدهاي خود كم كنند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارج در مجلس با بيان اينكه مردم
بايد با افزايش قيمت مواد غذايي از خريد خودداري كنند ،گفت :اگرچه مردم
از افزايش قيمتها ناراضي هستند و اعتراض ميكنند؛ اما حجم خريدها نيز
در اين مدت بيشتر شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت،
عالءالدينبروجردي ،عضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجدرمجلس
شوراي اسالمي ،با اشاره به ضرورت توجه مسئوالن اجرايي به كنترل قيمت
مواد غذايي در آستانه فرارسيدن ماه رمضان ،گفت :افزايش قيمت مواد غذايي
به معضل هميشگي كشور تبديل شده و بايد تدابير الزم براي جلوگيري
از گراني اقالم خوراكي با توجه به شرايط اقتصادي جامعه انديشيده شود.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در حال حاضر
قيمت مواد غذايي حتي در مغازههاي يك خيابان نيز با يكديگر متفاوت است،
افزود :براي جلوگيري از افزايش قيمت مواد غذايي در ايام خاص بايد نظارت
دستگاههاي نظارتي تشديد شود .وي با بيان اينكه اگر مردم خريد نكنند
قيمت بسياري از كاالها ارزان ميشود ،اظهار كرد :مردم بايد در برابر افزايش
قيمتها مقاومت كنند؛ اين در حالي است كه با گراني اقالم خوراكي به جاي
اينكه حجم خريد كاهش پيدا كند و مردم از حضور در بازار خودداري كنند
استقبال بيشتري از خريد صورت ميگيرد و تمايل آنها براي خريد افزايش
پيدا ميكند .اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مردم بايد با
افزايش قيمت مواد غذايي از خريد خودداري كنند ،خاطرنشان كرد :اگرچه
مردمازافزايشقيمتهاناراضيهستندواعتراضميكنند،اماحجمخريدها
نيز در اين مدت بيشتر شده ،ممكن است مردم در برابر خريد مدتي مقاومت
كنند اما پس از چند روز مجددا به سمت بازارها روانه ميشوند.

