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«سبزینه»ازدالیلپاییننیامدنقیمتربگوجهفرنگیدربازارگزارشمیدهد

اخبار
معاون وزير جهاد كشاورزي عنوان كرد

عرضه بيش از 3هزار تن خرماي
ذخيرهشده در ايام ماه مبارك رمضان

معاون وزير جهاد كشاورزي ،از عرضه بيش از سههزار تن خرماي
ذخيرهشده به بازار ،در ايام ماه مبارك رمضان خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از سازمان مركزي تعاون روستايي ،حسين شيرزاد
اقدامات شبكه تعاونيهاي روستايي در چارچوب تنظيم بازار
محصوالت كشاورزي ،طي يك ماه اخير منتهي به ماه مبارك رمضان
را تشريح كرد .رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي در خصوص
عرضه خرما در ايام ماه رمضان يادآور شد :هماكنون بالغ بر سههزار
تن خرماي ذخيرهشده محصول سال قبل ،شامل دوهزار و  ۵۰۰تن
خرماي مضافتي توليدي جيرفت و جنوب استان كرمان و همچنين
بيش از  ۵۰۰تن خرماي استان بوشهر ،همهروزه بهصورت عمده و
با  ۲۰تا  ۲۵درصد زير قيمت بازار ،توسط اتحاديه مركزي تعاون
روستايي در حال عرضه به بازارهاي كشور است .اين مقام مسئول
در زمينه خريدهاي توافقي ساير اقالم و محصوالت كشاورزي نيز
افزود :با توجه به آغاز فصل برداشت سير در برخي استانهاي كشور،
برنامه خريد پنجهزار تن سير از كشاورزان زنجان ،همدان و اردبيل
در دستور كار سازمان و اتحاديه مركزي تعاون روستايي كشور قرار
گرفته كه در مقطع كنوني ،مقدار دوهزار تن سير توليدي از كشاورزان
استانهاي مذكور خريداري و ذخيره شده است .رئيس هيئتمديره
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ،ميزان خريد توافقي پياز از
كشاورزان جيرفت ،جنوب كرمان و دزفول توسط اتحاديه مركزي
تعاونيهاي روستايي و كشاورزي را دوهزار و  200تن اعالم كرد و
افزود :اين مقدار پياز خريداريشده با هدف تنظيم قيمتها ،بهتدريج
و متناسب با عالئم بازاري در حال عرضه به مردم بوده و برنامه
خريد مازاد پياز توليدي كشاورزان ،همچنان جزو برنامههاي اصلي
شبكه تعاوني روستايي كشور قرار دارد .معاون وزير جهاد كشاورزي
همچنين با اشاره به حدود سههزار تن خريد توافقي گوجهفرنگي
از كشاورزان هرمزگان و جيرفت توسط شبكه تحت پوشش برای
تنظيم بازار و جلوگيري از زيان توليدكنندگان اظهار داشت :از اين
مقدار گوجهفرنگي نزديك به دوهزار و  500تن آن برای مصرف
مستقيم و  ۵۰۰تن براي صنايع تبديلي و كارخانجات ربسازي
اختصاص يافته است.
معاون بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

قيمت برنج داخلي در روزهاي آتي
تعديلميشود

معاون بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينكه افزايش
قيمت برنج در هفتههاي گذشته تحت تأثير جو رواني سيل شمال
كشور بود ،گفت :قيمت برنج داخلي در روزهاي آتي تعديل ميشود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،عباس قبادي افزود :در ماه مبارك
رمضان با حجم زياد تقاضا براي برخي از كاالها همچون شكر ،زولبيا
و باميه ،آش و حليم روبهرو هستيم ،به همين دليل شاهد نوساناتي
در قيمتها بوديم و تالش كرديم تا در اين زمينه مشكالت را مرتفع
كنيم .وي افزود :از ابتداي ماه رمضان عرضه شكر با مشكالتي روبهرو
بود و قيمت آن افزايش يافت كه اين موضوع بهصورت ويژه در كارگروه
تنظيم بازار بررسي شد .بهجز شكر گزارشي از تخطي فروشندگان
نداشتيم .معاون بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
كرد :هماكنون شكر با قيمت سههزار و  400تومان در ميوه و ترهبار
و فروشگاهها در حال عرضه است و شرايط خوبي نسبت به هفتههاي
قبل داريم و بازار شكر شرايط آرامي را طي ميكند .قبادي تأكيد كرد:
در بحث شكر شاهد بحث رواني بوديم ،اما هماكنون واردات شكر خام
در حال انجام است و تا چند روز ديگر چغندر پاييزي هم تحويل
كارخانهها خواهد شد .وي تصريح كرد :در تأمين واردات شكر مشكلي
نداريم و اگر زماني دیدیم تقاضاي كاذب وجود دارد تا هفته آينده
قابلرفع خواهد بود .معاون بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :به هيئتهاي تحت نظارت سازمان تبليغات اسالمي هم
اعالم كرديم تا بهميزان الزم شكر دريافت كنند و محدوديتي در
اين زمينه نداريم .قبادي درباره قيمت برنجهاي وارداتي هم گفت:
در برنجهاي وارداتي طي  10روز گذشته نوسان قيمت داشتيم ،اما
درحالحاضر نوسان قيمت در اين بخش نداريم .وي گفت :موضوع
برنج داخلي مقداري تحت تأثير جو رواني سيل شمال قرار گرفت و
شاهد افزايش قيمت بوديم كه اميدواريم با عرضه بيشتر برنج قيمتها
تعديل شود و به مردم اين اطمينان را ميدهيم كه قيمت برنج داخلي
بهصورت مناسب عرضه شود.
عضو شوراي ملي زعفران مطرح كرد

ثبات نرخ زعفران در بازار

عضو شوراي ملي زعفران درباره آخرين تحوالت بازار زعفران گفت:
هماكنون حداقل نرخ هر كيلو زعفران دسته هشتميليون و حداكثر
زعفران سوپرنگين  ۱۴ميليون تومان است .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علي حسيني اظهار كرد :در آستانه
ماه رمضان تقاضا براي خريد زعفران از سوي كشورهاي مسلمان و
همسايه افزايش يافت و اين امر بر نوسان قيمت محصول در بازار
دامن زد ،اما هماكنون بهسبب تعادل عرضه و تقاضا بعيد است كه
نوسان خاصي در ماه مبارك رمضان اتفاق بيفتد .حسيني قيمت
زعفران در بازار را پيشبيني كرد و گفت :با توجه به آنكه اكثر
متقاضيان نياز خود را قبل از ماه رمضان تأمين كردهاند ،ازاينرو
پيشبيني ميشود كه بازار زعفران روند عادي خود را طي كند.
عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه قاچاق طالي سرخ براي
بزرگترين توليدكننده زعفران يك معضل است ،بيان كرد :قاچاق
زعفران ايراني از طرف افغانستان به كشورهاي ديگر معضلي است
كه بهمرور به يك پديده شوم تبديل ميشود ،ازاينرو به مسئوالن
ذيربط هشدار ميدهيم از قاچاق پياز زعفران جلوگيري كنند،
چراكه ادامه اين روند در آينده نزديك به ضرر كشور تمام ميشود.
وي ادامه داد :بنده تصور ميكنم افرادي كه بايد مراقبت بيشتري
از مرزهاي كشور و موضوع قاچاق داشته باشند ،چشمان خود را
روي فعاليت افرادي كه تيشه به ريشه اين محصول استراتژيك
ميزنند ،بستهاند .اين در حالي است كه با توجه جدي به اين موضوع
بايد از خروج زعفران به كشورهاي ديگر جلوگيري شود تا رقبا
نتوانند زعفران ايراني را با برند خود به ديگر كشورها صادر كنند.
بهگفته حسيني ،مسئوالن ذيربط بايد از خروج غيرقانوني زعفران
جلوگيري كنند ،چراكه پديده شوم قاچاق عالوهبر جلوگيري از
ورود ارز به كشور به تالطم بازار منجر ميشود .عضو شوراي ملي
زعفران در پايان از افزايش  ۲۵تا  ۳۰درصدي توليد زعفران در
سال زراعي جديد خبر داد و گفت :با توجه به شرايط جوي مناسب
و بارندگيهاي اخير پيشبيني ميشود كه اگر مشكل
با افزايش حداقل
خاصي اتفاق نيفتد ،توليد زعفران
مشابه سال
 ۲۵تا  ۳۰درصد نسبت به مدت
قبل به  ۵۰۰تن برسد.

سبزینه

رب گوجه رنگ از رخ مشتریان پراند
فرزانه شریفی

دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران تحري م فلزات را
دليل گراني محصوالت غذايي كنسروي ندانست و
گفت :درحالحاضر قيمت برخي محصوالت غذايي
كنسرو شده ،به تحريم صنايع فلزي ارتباطي ندارد.
كارخانهها قبل از اتمام قوطيهاي خود ،به سازمان
حمايت اطالع ميدهند و براساس آمار تقاضای
قوطی ميكنند؛ در واقع به اين صورت نیست كه از
قبل كارخانهاي قوطي نداشته باشد و پس از تحريم
با قيمت زياد مجبور شود آن را تهيه كند.
محمد ميررضوي ادامه داد :در همين چند روز
گذشتهكهكنسروتنماهيدچارافزايشقيمتشد،
به اين دلیل بود كه صيد داخلي افزايش پيدا كرد و
به ماهي وارداتي ارز دولتي تعلق نگرفت و از گروه
كاالهاي يك حذف شد .بههمين دلیل با افزايش
قيمت تنماهي مواجه شديم .توليدكنندگان به
همانمبلغيكهماهيميخرندآنراعرضهميكنند
و همين موضوع باعث افزايش قيمت تنماهي شد؛
بنابراين افزايش قيمت كنسرو ماهي ربطي به قوطي
و ورقهاي آلومينيوم و تحريمهاي جديد ندارد .البته
در جلساتي كه با سازمان شيالت تهران داشتيم،
بهدنبال اين هستيم كه قيمت را به حالت متعادل
بازگردانيم .وی درباره قيمت رب گوجهفرنگي اظهار
كرد :درحالحاضر قيمت هر قوطي گوجهفرنگي در
بازار  18هزار تومان است كه نسبت به سال گذشته
افزايش پيدا نكرده است .سال گذشته گوجه با قيمت
دوهزار تومان به كارخانهها تحويل داده ميشد
و امسال هم با همين قيمت به كارخانهها داده
ميشود .وقتي كشاورزي محصول گوجه خود را به
قیمت كيلويي دوهزار تومان به كارخانه ميفروشد،
با هزينه حملونقل طبيعي است كه قيمت رب
گوجهفرنگي كاهش پيدا نميكند .ميررضوي دليل
اصلي گراني گوجهفرنگي را آزاد كردن صادرات اين
محصول دانست و تأكيد كرد :تا زمانيكه صادرات
گوجهفرنگي ممنوع نشود ،شرايط بههمين صورت
است .وقتي صادرات ممنوع شد ،آنوقت كارخانهها
ميتوانند رب مورد نياز مردم را توليد و ذخيره
كنند؛ ولي بهدليل خامفروشي نهادههای توليد
اين مشكالت وجود دارد .ميررضوي عنوان كرد:
از  15فروردين بار دیگر صادرات گوجهفرنگي آزاد
شد و داللها و واسطهها گوجه را بهصورت نقدي
از كشاورزان میخریدند و به مرزهاي جنوبغربي
كشور ميبردند و در مرز دالر تحويل ميگرفتند.
با اين شرايط طبيعي است كه رب ارزان نميشود.
زمانيكه كارخانهها از كشاورز گوجه ميخواهند،
كشاورز اعالم ميكند كه گوجهاي ندارد .بارها
گفتهايم بهجاي صادرات گوجه ،رب صادر شود .وي
در پايان گفت :در هر حال گمان نميكنم که رب
گوجهفرنگي ارزان شود؛ زيرا ربي كه درحالحاضر
كارخانهها توليد ميكنند با گوجه حدودا ً دو
هزارتوماني توليد شده است؛ يعني گوجهفرنگي كه
در گذشته قبل  ۳۰۰تا  ۳۵۰تومان به كارخانهها
تحويل ميشد ،امروز به دوهزار و  ۲۰۰تومان رسيده
است؛ پس چگونه ميتوان رب ارزان توليد كرد.

ق آلومينيوم
افزايش قيمت ور 
تأثيري در قيمت رب ندارد

رئیس سنديكاي صنایع آلومينيوم نیز در گفتوگو
با «سبزينه» درباره گراني ورقهاي آلومينيوم
و تحريمها و همچنين تأثير آن بر قيمت رب
گوجهفرنگي گفت :عوامل زيادي در تعيين قيمت
تمامشده محصوالت غذايي كنسروي مؤثرند و بايد
سهم هر يك از مواد اوليه توليد را در قيمت تمامشده
محصوالت در نظر گرفت .هوشنگ گودرزي ادامه
داد :براي مثال بايد ديد سهم قيمت گوشت در
محصوالت كنسروي تأثيرگذارتر است يا سهم ورق
آلومينيوم يا قوطي آن .به نظرم افزايش قيمت ورق
آلومينيوم در قيمت اقالمي همچون گوجهفرنگي
تأثيرگذار نيست .وی عنوان كرد :هرچند عرضه
آلومينيوم در بورس فلزات و ممنوعيت واردات
شمش آلومينيوم درحالحاضر بر قيمت اين فلز

افزوده است؛ اما نميتوان این موارد را بهعنوان عامل
اصلي گراني محصوالت غذايي كنسروي تلقي كرد.

دولت با تعرفهگذاري مناسب
بازار را كنترل و مديريت كند

رئيس اتحاديه بارفروشان نیز با تأييد تأثير صادرات
بر كاهش عرضه گوجهفرنگي در بازار و افزايش
قيمت آن گفت :در روزهاي اخير كه ممنوعيت
صادرات پياز اعمالشده ،قيمت اين محصول با
كاهش  ۴۰درصدي مواجه شده و در كنار آن با
برداشته شدن ممنوعيت صادرات گوجهفرنگي
از  ۱۵فروردينماه امسال ،قيمت اين محصول تا
دوبرابر افزايشيافته است .حسن صابري با بيان
اينكهقيمتگوجهفرنگيبهكيلوييپنجهزارتومان
افزايشيافتهاست ،خاطرنشان كرد :سود صادرات
گوجهفرنگي به بازارهاي هدف براي هر كيلو از اين
محصول در حدود  ۷۰تا  ۸۰سنت است و صاحبان
بار گوجهفرنگي و دالالن با توجه به اين ميزان درآمد،
حجم قابلتوجهي از محصوالت را صادر ميكنند.
رئيس اتحاديه بارفروشان گفت :مديريتي در زمينه
توليد و صادرات محصوالت كشاورزي وجود ندارد
و شرايط بهگونهاي است كه با باز و بسته شدن
درهاي صادرات ،بازار و قيمتها تحتتأثير قرار
ميگيرد .صابري ادامه داد :دولت و مسئوالن بايد
بهجاي اعمال ممنوعيتهاي واردات و صادرات با
تعرفهگذاري مناسب بازار را كنترل و مديريت كنند.
قيمت گوجهفرنگي تا قبل از آزادسازي صادرات به
كيلويي دوهزار تومان رسيده بود كه شركتهاي
توليد رب ،هر كيلو از اين محصول را به قيمت
یکهزار و  500تومان خريداري ميكردند؛ اما از
 ۱۵فروردين قيمت اين محصول ب ه يكباره با رشد
قابلتوجهي مواجه شده است.

با افزايش قيمت گوجه
قيمت رب هم افزايش پيدا ميكند

دبیر اجرایی فدراسيون صنايع غذايي و كشاورزي
ايران نیز در گفتوگو با «سبزينه» درباره
قيمت رب گوجهفرنگي گفت :عدم برنامهريزي
دولت براي رسيدگي به زمان ممنوع و آزاد
كردن صادرات موجب ميشود افرادي كه در
حوزه واردات و صادرات فعاليت دارند ،بتوانند
از فرصتهاي بهوجود آمده حداكثر استفاده را
ببرند و با داللي از اين رهگذر به قيمت اجناس
اضافه كنند .حسين نقاشي ادامه داد :از سوي
ديگر توزيع ناعادالنه ارز توسط بانك مركزي
نيز به مشكالت توليدكنندگان افزوده است .با
مروری بر فهرست دريافتكنندگان ارز كه توسط
بانك مركزي منتشر ميشود ،ميتوان جاي خالي
واردكنندگان ورقهاي آلومينيوم را كه در قيمت
تمامشده محصوالت غذايي سهم دارند ،ديد.
نقاشي توجه نكردن به تشكلهاي توليدي در

بخش محصوالت غذايي و كشاورزي را يكي ديگر
از عوامل گراني اين محصوالت دانست و افزود:
دولت بايد از اين تشكلها بهعنوان برنامهريزان
اين صنعت استفاده كند و سياستهايي را كه
براي تنظيم بازار در نظر گرفته است ،از طريق
اين تشكلها تدوين و اجرايي كند .وي افزايش
محصوالت كشاورزي مانند گوجهفرنگي را نيز
مورد اشاره قرارداد و گفت :بهازاي هر چهار تا
پنج كيلو گوجهفرنگي يك كيلو رب گوجهفرنگي
تهيه ميشود و با افزايش قيمت گوجه بهناچار
قيمت رب گوجه هم افزايش پيدا ميكند؛ ولي
دولت ميتواند با اشاره به راهكارهاي ارائ ه شده،
اين افزايش قيمت مقطعي را كنترل و از تشديد
قيمت جلوگيري كند.

نبود نظارت در بازار
عامل افزايش قيمتها

عضو كميسيون كشاورزي مجلس نیز در
گفتوگو با «سبزينه» درباره قيمت گوجهفرنگي
در بازار گفت :قسمت اعظم بازار گوجهفرنگي در
اين فصل مربوط به استان خوزستان و مناطق
شمالي آن كه شامل شهرهاي دزفول و شوش
میشود ،است .محصول گوجهفرنگي اين شهرها
هنوز وارد بازار نشده و فكر ميكنم در نهايت بين
 10تا  15روز ديگر اين محصول وارد بازارشود.
عباس پاپیزاده اظهار كرد :طبيعي است كه با
ورود محصول گوجهفرنگي استان خوزستان
قيمت گوجهفرنگي كاهش پيدا كند .در برخي
سالهاي گذشته قيمت گوجهفرنگي در بازار
تا قبل از ورود گوجهفرنگي استان خوزستان
كيلويي هشتهزار تومان بود؛ اما پس از ورود
اين محصول بهشدت قيمت كاهش پيدا كرد.
با توجه به اين شرايط قضاوت درباره قيمت
گوجهفرنگي در بازار زود است و بهطور حتم با
ورود محصول گوجهفرنگي خوزستان با كاهش
قيمت مواجه ميشويم .وي درباره آزاد شدن
صادرات گوجهفرنگي و تأثير آن بر افزايش
قيمت اين محصول عنوان كرد :درحالحاضر
صادراتي به خارج از كشور نداريم و وقتي قيمت
در داخل كشور مناسب است ،دليلي ندارد
كشاورز محصول ترهباري را كه ماندگاري زيادي
هم ندارد ،صادر كند .صادر كردن گوجهفرنگي
با اين قيمت داخلي توجيه اقتصادي ندارد.
پاپيزاده در ادامه صحبتهايش تأكيد كرد:
زمانيكه كشاورز محصول گوجهفرنگي خود
را صادر ميكند ،بايد آن را به چند قسمت
تقسيم كند .برخي از اين محصول قابل صادر
كردن نيست و از چرخه خارج ميشود و كشاورز
مجبور است سود بخشي از آن را ناديده بگيرد؛
ضمن اينكه قيمت اين محصول كشاورزي در
خارج از كشور باالتر از داخل نيست؛ بنابراين

تفاوت قيمت هم ندارد كه بخواهند بهسمت
صادرات بروند .وي در پاسخ به اين پرسش كه
با عرضه شدن گوجهفرنگي استان خوزستان
در بازار شاهد كاهش قيمت رب گوجهفرنگي
خواهيم بود يا خير ،گفت :كشاورزان محصوالت
خود را براساس تورم نميفروشند ،به اين معني
كه محصوالت كشاورزي همچون برخي كاالها
يا برخي اقالم خوراكي به بهانه اینكه قيمت ارز
باال رفته ،بنابراين بايد افزايش قيمت داشته
باشند ،اين شرايط را ندارند .اگر هزينه كشاورز
سهبرابر شد ،محصول كشاورزي آن  20تا 30
درصد تحتتأثير تورم قرار ميگيرد .چند وقت
پيش قيمت رب گوجهفرنگي بهشدت افزايش
پيدا كرد ،در مقابل گوجه كه نهاده اصلي اين
محصول است ،آنچنان تغيير قيمتي نداشت؛
بنابراين نميتوان گفت افزايش رب گوجهفرنگي
به قيمت گوجه ارتباط دارد .متأسفانه نبود
نظارت در بازار باعث افزايش قيمتها شد .اگر
بهدرستي نظارت انجام و قيمتهاي بهخوبي
آناليز شود ،ديگر شاهد افزايش قيمت 200
درصدی رب گوجهفرنگي نخواهيم بود.
مدير بخش توليد يك كارخانه ربگوچه فرنگی
نیز در گفتوگو با «سبزينه» گفت :هر كيلوگرم
گوجهفرنگي را در بازار با قيمت دوهزار تومان
لونقل براي
خريداري ميكنيم كه با هزين ه حم 
يك كارخانه در حدود دوهزار و  200تومان هزينه
دارد .قيمتها باالست و در چنين شرايطي نبايد
انتظار كاهش قيمت رب را داشت.
به گزارش «سبزينه» ،از ابتداي سال گذشته و
درپي نوسانات نرخ ارز قيمت برخي محصوالت
كشاورزي ب ه يكباره افزايش پيدا كرد،
بهطوريكه در روزهاي مختلف سال شاهد
افزايش قيمت برخي محصوالت كشاورزي
بوديم .نوسانات نرخ ارز باعث شد صادرات
محصوالت كشاورزي نیز جايگاه ويژهاي در
تجارت ايران پيدا كند و اين موضوع تا حدي
رونق گرفت كه از نياز بازار داخلي براي بازارهاي
صادراتي هزينه شد .وزارت صنعت براي كنترل
بازار دستور به ممنوعيت صادرات گوجه داد تا
درپي آن قيمت رب نيز كاهش يابد؛ اما برخالف
انتظار قيمت اين محصول كاهش چشمگيري
در بازار نداشت .با اعمال ممنوعيت صادرات،
قيمت محصوالت روند صعودي خود را تغيير
داد ،اما همچنان به قيمت گذشته بازنگشت .به
هر روي بايد ديد تا دو هفته ديگر كه قرار است
گوجهفرنگي استان خوزستان به بازار بيايد ،آيا
ب گوجهفرنگي كاهش پيدا
قيمت گوجه و ر 
ميكند يا خير .هر چند كه فعاالن اين صنعت
افزايش قيمت در ساير مواد اوليه مانند قوطي و
سر قوطي را نيز از ديگر داليل افزايش قيمت
رب ميدانند.

هماندیشی دفتر ملی گیاهان دارویی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای بهرهوری و اشتغالزایی در روستاها

اشتغالپایدارباتوسعهکشتگیاهاندارویی

رئیـس سازمـان نظـام مهندسـی
توگو
کشـاورزی و منابع طبیعـی در گف 
با «سبزینه» گفت :طرح گیاهان دارویی
یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی و از
طرحهای سازگار با محیطزیست و اقلیم
است؛ همچنین ازجمله فعالیتهای
وزارت جهاد کشاورزی در این دوره است
برای اینکه بتواند به اشتغال و ارزآوری
برای کشور کمک کند .در این راستا و
با این هدف که بتوانیم با یک همکاری
مشترک با دفتر گیاهان دارویی موجبات
همافزایی را برای سرعتگرفتن و توسعه
اجرای طرح گیاهان دارویی در کشور
فراهم سازیم ،نشستی با این سازمان
برگزار کردیم .شاهرخ رمضاننژاد افزود:
سازمان نظام مهندسی و کشاورزی کشور
میتواند در جهت تحقق اجرای این طرح
یک بازوی اجرایی برای وزات جهاد
کشاورزی باشد .وی با بیان این موضوع
که تولید بذر برای فعاالن گیاهان دارویی
یکی از الزامات این طرح است ،گفت :با
دفتر گیاهان دارویی به توافق رسیدیم که
بخشی از اعضای سازمان نظام مهندسی
کشاورزی ،بهویژه دانشآموختهگان
زراعت ،را سازماندهی کنیم تا در تولید
بذور گیاهان دارویی به این طرح کمک
کنند .همچنین قرار شد بخشی از اعضای
سازمان نظام مهندسی ،بهویژه آنهایی که
در حوزه ماشینهای کشاورزی هستند،
خدمات مکانیزاسیون گیاهان دارویی را

در ارتباط با کاشت ،برداشت و فراوری
این محصوالت گیاهان دارویی ارائه
بدهند .زمینه دیگر همکاری ما مربوط
به حوزه بازاریابی و بازرگانی بود که
اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی
میتوانند به مجری طرح گیاهان دارویی
در این زمینه کمک کنند .وی ادامه داد:
توسعه کسبوکار و برقراری ارتباط بین
تولید ،تجار ،بازرگانان و صنایع تبدیلی و
تکمیلی از دیگر زمینههای همکاری ما با
دفتر گیاهان دارویی است .لذا با توجه به
اینکه یکی از فعالیتهای مراکز خدمات
کشاورزی غیردولتی توسعه کسبوکار
در بخش کشاورزی است ،این بخش
را نیز برعهده خواهیم گرفت .رئیـس
سازمـان نظـام مهندسـی کشـاورزی و
منابع طبیعـی در پایان گفت :مجموعاً
این همکاری میتواند موجبات همافزایی
بیشتری را فراهم سازد تا اعضای سازمان
نظام مهندسی کشاورزی مستقر در
روستاها بتوانند مسائل فنی و تخصصی
مجری طرح گیاهان دارویی را برای اهالی
روستا ترویج کنند و آنها از فواید و
مزایای این طرح آگاه سازند.

هدف ما ساماندهی بخشهای
مختلف زنجیره ارزش گیاهان
دارویی است

مجری طرح گیاهان دارویی نیز در
توگو با «سبزینه» گفت :با توجه به
گف 

اینکه مردم هنوز هم شناخت چندانی از
گیاهان دارویی ندارند ،قرار شد سازمان
نظام مهندسی کشاورزی بهعنوان یک
بازوی مشورتی و اجرایی در زمینه
آموزش بهرهبردارها و آموزش کسانی که
در زمینه گیاهان دارویی کار میکنند،
آموزش مهندسان کشاورزی عضو این
نظام و بهرهبرداران پیشرو نقش اساسی
داشته باشند .همچنین با توجه به اینکه
دفتر گیاهان دارویی در راستای برنامهای
که در زمینه گیاهان دارویی دارد ،کشور
را قطببندی کرده ،برشهای استانیاش
را نیز انجام داده و نقشه کاشت گیاهان
دارویی در کل کشور را نیز تهیه کرده
است .بنابراین یکی از وظایفی که برعهده
نظام مهندسی گذاشتیم عملیاتیکردن
این کار بود؛ یعنی با حمایتهایی که
انجام میدهد و با نیروهایی که در خدمت
دارد بهصورت عملیاتی آن را اجرایی
کند .همچنین قرار بر این شد که نظام
مهندسی در زمینه ایجاد باغهای تولید
بذر استاندارد ،فعالیتهای آموزشی
انجام دهد و نیروها و اعضای خود را
وارد این عرصه کند و در زمینه تولید
بذر استاندارد گیاهان دارویی نقش فعالی
داشته باشند .حسین زینلی خاطرنشان
کرد :دفتر گیاهان دارویی نیز وظیفه
خود میداند که با استفاده از ابزارهای
حمایتیای که در اختیار دارد ،اولویت
را به اعضای نظام مهندسی کشاورزی

بدهد .زینلی افزود :یکی از مشکالتی
که ما داریم بحث شناسنامهدارکردن
گیاهان دارویی است که انجام نشده،
بنابراین با نظام مهندسی به توافق
رسیدیم که شناسنامهدارکردن و بحث
بیمه کشاورزان یا بهرهبرداران و اعضای
نظام مهندسی را که در این حوزه فعالیت
میکنند ،عملی کنیم.
وی ادامه داد :بحث اساسی دیگر ما این
است که برای هرکدام از گیاهان دارویی
در هر شهرستان و استانی زنجیره ارزش
تعیین کرده و توافق کردهایم نظام
مهندسی در زمینه تکمیل این زنجیره
ارزش به ما کمک کند .در پایان با بیان
اینکه ساماندهی بخشهای مختلف
زنجیره ارزش گیاهان دارویی یکی از
اهداف اساسی ماست ،گفت :یکی از
مزایای نظام مهندسی کشاورزی این
است که به ما کمک کند تکنولوژی
جدید و بهکارگیری دانش شرکتهای
دانشبنیان را به این حوزه انتقال دهیم و
باعث شود سطح عملکردی تولید گیاهان
دارویی در کشور ارتقاء پیدا کند.
بهگزارش «سبزینه» روز گذشته شاهرخ
رمضاننژاد ،رئیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی ،و حسین زینلی ،مجری طرح
گیاهان دارویی ،طی نشستی در خصوص
زمینههایهمکاریایندوسازماندرراستای
تحققاهدافطرحگیاهانداروییدرکشوربه
توافقاتیرسیدند.

بهارستان
علي ابراهيمي:

توليدجوجهيك 
روزه
بيش از نياز كشور است

رئيس كميته دام و طيور كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و
محيطزيست مجلس شوراي اسالمي گفت :توليد  ۱۰۰ميليون قطعه
جوجه يكروزه در ماه نياز كشور را تأمين ميكند ،اما در حال حاضر
 ۲۰تا  ۳۰ميليون قطعه بيش از نياز كشور توليد ميشود .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،علي ابراهيمي در خصوص صدور مجوز
صادرات جوجه يكروزه گفت :بيش از نياز كشور در حال پرورش مرغ
اجداد هستيم ،به همين دليل توليد مرغ مادر باال است .نماينده مردم
شازند در مجلس شوراس اسالمي با بيان اينكه صادرات جوجه يكروزه
منبع ارزآوري است ،تصريح كرد :كاهش قيمت گوشت مرغ با شيب
تند در بازار زيان توليدكنندگان را بههمراه دارد ،زيرا گلههاي آنها از
ميدان خارج ميشود .اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به اينكه اگر بهنحوي بازار كنترل شود تا قيمت جوجه يكروزه بين
سه تا چهارهزار تومان تثبيت شود ،صادرات آن اختاللي در بازار ايجاد
نميكند ،ادامه داد :بايد با قيمتهاي واقعي و متعادل كنار بيايم و بازار
را كنترل كنيم ،درصورتيكه مجوز صادرات جوجه يكروزه داده نشود
توليدكنندگان جوجه يكروزه با زيان مواجه ميشوند و در ادامه براي
تأمين جوجه يكروزه با مشكل مواجه ميشويم .وي با تأكيد بر اينكه
نوعي از جوجههاي يكروزه براي توليد مرغ گوشتي استفاده ميشود
كه توليد  100ميليون قطعه در ماه نياز كشور را تأمين ميكند ،اما در
حال حاضر  20تا  30ميليون قطعه بيش از نياز كشور توليد ميشود،
عنوان كرد :نوعي از جوجههاي يكروزه تبديل به مرغ مادر ميشوند.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :بهدليل اينكه مرغ اجداد بيش از ظرفيت در
كشور پرورش داده ميشود بهتبع آن ظرفيت توليد جوجه يك روزه نيز
بيش از نياز كشور است ،اگر قيمت جوجه يكروزه كاهش داشته باشد،
توليدكنندگان مجبور به كاهش توليد ميشوند .رئيس كميته دام و طيور
كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس شوراي
اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه صادرات محصوالت كشاورزي هرچند
كه موجب افزايش قيمت در بازار شود موجب پويايي توليد ميشود،
خاطرنشان كرد :نميتوان با ممنوعيت صادرات بازار مصرف داخلي را
كنترل كرد ،افزايش قيمت ارز ،ارزش تالش توليدكنندگان را به نمايش
گذاشته و در بازار آزاد توليد بسيار بهصرفهتر است.

پیشخوان

شكر 3هزار و 400توماني
بدون محدوديت در حال عرضه است

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :درحالحاضر
شكر در همه ميادين ميوه و ترهبار شهرداري و فروشگاههاي منتخب بدون
محدوديت و با قيمت سههزار و  400تومان در حال عرضه است و از نظر
تأمين شكر كشور مشكلي نداريم .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت
صمت ،عباس قبادي افزود :حجم زيادي از تقاضا براي شكر وجود
داشت كه از طريق همكارانمان در
بازرگاني دولتي
تأمين

شد .وي با بيان اينكه به اندازه كافي واردات شكر خام انجام شده
است ،تصريح كرد :توليد داخل نيز شروع شده است و تا چند روز آينده
چغندرهاي پاييزي به كارخانجات تحويل داده ميشود.
گره كاغذي باز شد

ترخيص تا ۴۸ساعت بعد از اظهار

در حالي دپوشدن كاغذهاي وارداتي در بنادر ،مناطق ويژه اقتصادي و اماكن
گمركي اين روزها حاشيهساز و در نهايت دستور خروج آن تا دو هفته آينده
صادر شده است كه ظاهرا ً جريان تخصيص ارز و تعيين تكليف آن عامل اصلي
دپوي كاال در بنادر بوده است؛ در اين بين تاكنون از سمت واردكنندگان
اظهاري به گمرك نشده است كه براي ترخيص اقدام شود و بهمحض اظهار،
حداكثر تا  ۴۸ساعت ،كاغذهاي وارداتي از گمرك خارج خواهد شد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ايسنا ،در روزهاي اخير دپوشدن كاغذهاي وارداتي در بنادر
و عدم ورود آن به كشور موجب ايجاد بحثها و اعتراضاتي در اين رابطه شد؛
بهطوريكه از سوي وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
گاليههايي مطرح شد و تأكيد بر اين بود كه بايد سريعتر كاغذهاي واردشده به
گمرك اظهار و از بنادر و محوطههاي گمركي خارج شود تا اينكه در نهايت روز
گذشته بود كه جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهور ،اعالم كرد كه كاغذهاي
وارداتي انبارشده در بنادر و اماكن گمركي ظرف دو هفته آينده به بازارهاي
مصرف عرضه خواهد شد .اما اينكه چرا در اين مدت كاغذهاي وارداتي در
بنادر دپو شده و مانده موضوعي است كه پيگيري آن از گمرك با توضيحاتي
همراه شد .برايناساس كه كاالهاي وارداتي بهراحتي وارد بنادر و مناطق ويژه
اقتصادي ميشوند ،اما تا زماني كه به گمرك اظهار نشده و امور قانوني آن انجام
نشود وارد كشور نخواهند شد .اين در حالي است كه درمورد كاغذ موضوع به
تخصيص ارز و بالتكليفي آن برميگشته است؛ بهگونهاي كه در فروردينماه و
تا نيمه ارديبهشتماه سال جاري مشخص نبوده كه سياست ارزي درمورد
كاغذ چگونه خواهد بود و آيا قرار است ارز چهارهزار و  200توماني به روال
گذشته به كاغذ اختصاص يابد يا اينكه دولت تصميم ميگيرد كاغذ را از
مشموالن دالر چهارهزار و  200توماني حذف كند و محاسبات آن را با نرخ
نيمايي كه تا دو برابر ميرسد ،انجام دهد كه در اين حالت گمرك بايد در
چارچوب سياستها و دستورالعملهاي ابالغي هيئت وزيران ،وزارت صمت و
بانك مركزي مابهالتفاوت نرخ ترجيحي و نيمايي را در همگام ترخيص كاغذ
دريافت ميكرد .ازاينرو واردكنندهها نتوانستند فرآيند خريد را بهطور كامل
انجام دهند و كاالي خود را به گمرك اظهار و براي ترخيص اقدام كنند؛ چراكه
بايد بعد از تخصيص ارز حواله آن را براي فروشنده ارسال و فروشنده نيز اسناد
را به وي ارائه کند تا بتواند آن را به گمرك اظهار كند ،اما بالتكليفي وضعيت ارز
مانع از ادامه اين فرآيند شده و تا پيش از اين نيز واردكنندگان كاغذهاي دپوشده
اظهاري به گمرك نداشتند .اما بنابر اعالم گمرك ،با توجه به اينكه دولت در
تصميم اخير خود وضعيت ارز كاغذ را مشخص و اعالم كرد كه همچنان ارز
چهارهزار و 200تومانی دريافت ميكند ،درصورتيكه فرآيند انجام و به گمرك
اظهار شود ،نهايت تا  ۴۸ساعت بعد ،محصول به روال قانوني خارج ميشود و به
جريان بازار خواهد رسيد .گفتني است كاغذ ازجمله كاالهايي بود كه در چند
سال گذشته از ارز دولتي استفاده كرده و حتي سال  ۹۷كه سياست ارزي دولت
تغيير كرد و بهمرور اختصاص ارز دولتي با نرخ ترجيحي (چهارهزار و 200
توماني) فقط براي كاالهاي اساسي بود ،كاغذ همچنان در رده دريافتكنندگان
قرار داشت ،ولي در سال جاري وضعيت چندان مشخص نبود ،چراكه دولت
تصميم داشت ارز چهارهزار و 200توماني را براي كاالها غربالگري كند ،اما آنچه
اخيرا ً در جلسه بين مديران مربوطه مقرر شد اين بود كه ارز موردنياز واردات
كاغذ همچنان مانند ساير كاالهاي اساسي تأمين شود.

