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اخبـــار

تبربازارعواملگرانیمرغهستند
سوءمدیریتمسئوالن،افزايشقيمتنهادههایطیوروفقداننظار 

توزیعنامحدودمرغمنجمد
۱۳هزار و 500تومانی آغاز شد

مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام
گفت :توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری به قیمت  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان در
تمام استانهای کشور بدون محدودیت آغاز شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از تس��نیم ،محمد جعفری اظهار کرد :بعد
از مصوب��ه کارگروه تنظیم بازار ،عملیات توزیع مرغ منجمد به قیمت 12
ه��زار و  900توم��ان برای توزیعکنندگان و  13ه��زار و  500تومان برای
مصرفکننده آغاز ش��د و این محصول در اختیار تمام اس��تانهای کشور
قرار گرفت.
وی افزود :هی��چ محدودیتی برای عرضه مرغ منجم��د تنظیم بازاری در
اس��تانهای مختلف کش��ور وجود ندارد و این محصول ب��ه اندازه کافی و
بدون محدودیت تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ،توزیع خواهد شد.
مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام
در واکن��ش به گرانی مرغ و اقدامات صورتگرفته برای کاهش قیمت این
محصول گف��ت :بهطور قطع ،توزیع مرغ تنظیم بازاری به ایجاد تعادل در
بازار منجر خواهد شد.
وی تصری��ح کرد :عرضه و تقاضا وضعیت قیمته��ا را تعیین میکند و با
توجه به ذخیره مناس��ب مرغ شرکت پشتیبانی امور دام میتوان از اقدام
صورتگرفته برای تنظیم بازار نتیجه الزم را به دست آورد.
جعفری همچنین در ارتباط با نرخ مصوب مرغ گرم اظهار کرد :قیمت 15
هزار تومانی مرغ براساس نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده و قبل از اعالم این
قیمت بررسی کارشناسانه انجام شده است.
نایبرئیس شورای ملی زعفران:

حداکثر قیمت هر کیلو زعفران نگین
 ۸میلیون تومان است

نایبرئیس ش��ورای ملی زعفران از رش��د ش��ش تا هفت درصدی قیمت
زعفران طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا میری
از رش��د ش��ش تا هفت درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت:
قیمت کنونی هر کیلو زعفران دس��تهای ش��ش میلی��ون و  ،۵۰۰زعفران
پوش��ال هفت تا هفت میلیون و  ،۱۰۰زعفران نگین هفت میلیون و ۵۰۰
تا هشت و سوپر نگین  ۱۲میلیون تومان است ،در حالی که طی روزهای
اخیر قیمت هر کیلو زعفران دستهای شش میلیون و  ،۳۰۰زعفران پوشال
شش میلیون و  ۵۰۰تا شش میلیون و  ،۶۰۰زعفران نگین هفت میلیون
و  ۵۰۰تا هش��ت و زعفران س��وپر نگین  ۱۰میلیون و  ۵۰۰تا  ۱۱میلیون
تومان بوده است.
او درباره آینده بازار زعفران افزود :قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاس��ت
و امیدواریم با بازش��دن بازارهای جهانی و رونق صادرات ،وضعیت زعفران
در بازار بهبود یابد.
میزان تولید زعفران غیرقابل پیشبینی است

میری ادامه داد :س��ال گذشته شاهد شیوع بیماری کووید  ۱۹در سراسر
جهان بودیم که این امر به کاهش صادرات منجر شد ،ضمن آنکه در بازار
داخ��ل هم در ح��ال حاضر به دلیل لوکسبودن زعفران در س��بد خانوار،
بسیاری از افراد این محصول را از سبد مصرفی خود حذف کردهاند.
به گفته او ،با توجه به نزدیکبودن فصل برداشت و شرایط حاصل از شیوع
کرون��ا ،متولیان امر باید برای مدیریت بازار برنامهریزی کنند تا کش��اورز
دچار خسارت نشود.
وی در پایان درباره آینده تولید زعفران تصریح کرد :با وجود شرایط مساعد
اقلیمی پیشبینی میشود تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد داشته باشد ،اما به سبب آنکه زعفران مانند سایر محصوالت نیست،
ت��ا زمانی ک��ه از زمین بیرون نیاید ،نمیتوان اظه��ار نظر دقیقی راجع به
تولید آن داشت.

افت ۷۰درصدی نرخ نوبرانهها

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی تهران گفت :قیمت میوههای
نوبرانه از زمان ورودش��ان به بازار مصرف (حدود دو ماه قبل) تاکنون بین
 ۶۰تا  ۷۰درصد کاهش یافته است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،اسداهلل کارگر درباره آخرین وضعیت
میوههای نوبرانه گف��ت :در حال حاضر این میوهها به تولید و عرضه انبوه
رسیدهاند و نباید لفظ نوبرانه را برای آنان اطالق کرد.
وی اضافه کرد :قیمت این میوهها از زمان ورودشان به بازار مصرف (حدود
دو ماه قبل) تاکنون بین  ۶۰تا  ۷۰درصد کاهش یافته اس��ت ،برای مثال
قیمت گیالس در آن زمان بین  ۸۰تا  ۱۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم بود
اما در حال حاضر قیمت این میوه کاهش چشمگیری داشته؛ چراکه تولید
میوه در سالجاری وضع بسیار مطلوبی دارد و عرضه زیاد است.
ای��ن فعال بخش خصوصی قیمت هر کیلوگرم گیالس تکدانه در میدان
مرک��زی می��وه و ترهبار تهران را درحالحاضر بی��ن  ۱۵تا  ۲۵هزار تومان
اعالم کرد و گفت :قیمت گیالس صورتی نیز بین هشت تا  ۱۶هزار تومان
است .همچنین قیمت گیالس مشکی بین هشت تا  ۱۵هزار تومان است.
الزم به یادآوری اس��ت این نرخهای میدان مرکزی میوه و ترهبار است و با
احتساب  ۳۵درصد هزینه حمل و سود خردهفروشی در میوهفروشیهای
س��طح شهر عرضه میشود .کارگر قیمت هر کیلوگرم هلوی پیشرس در
میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران را بین چهار تا  ۱۰هلوی هسته جدا را
بین  ۱۰تا  ،۱۲زرد آلوی بادامی را بین پنج تا  ،۱۲زرد آلوی قیسی را بین
چهار تا هش��ت ،زردآلوی شیراز را بین  ۱۵تا  ۲۸و زردآلوی کاشان را نیز
بین چهار تا هشت هزار تومان اعالم کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه قیمت انواع
میوه روند کاهشی در بازار دارد ،پیشبینی کرد قیمت این میوهها بین ۱۰
تا  ۱۵درصد دیگر نیز طی هفتههای آینده کاهش داشته باشد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود از کاهش حدود هشت هزار تومانی
قیمت موز نیز خبر داد و افزود :نرخ این میوه در هر کیلوگرم به هش��ت تا
 ۱۲هزار تومان رسیده است؛ چراکه عرضه آن زیاد شده و در فصل تابستان
با توجه به ورود میوههای سردرختی تقاضا برای موز کاهش مییابد.

نرخهركيلوقارچ
۱۷هزارتومانشد

سبزینه

افزایشقیمتمرغبهکیلویی
 20هزار تومان

سلطانعلی زینلی

همی��ن چند م��اه پیش بود که قیم��ت مرغ تا
کیلویی هش��تهزار تومان سقوط کرد و در پی
آن کارشناسان نس��بت به گرانی این محصول
در آین��ده نزدیک در پ��ی تخصیص نیافتن ارز
دولت��ی واردات نهادهها ،بازار س��یاه نهادههای
دام��ی و فقدان نظارت بر بازار نهادهها هش��دار
دادن��د .اکنون اما هش��دارها نس��بت به آینده
محقق ش��ده و مرغ تا کیلوی��ی  20هزار تومان
هم رسیده اس��ت؛ موضوعی که سبب اعتراض
مصرفکنندگانشده.
امين مرادي ،يكي از فروش��ندگان مرغ ،به بازار
گفت :درحالحاضر قيمت هر كيلو مرغ ۱۸هزار
و  ۵۰۰تومان اس��ت كه واقعاً اين قيمت از توان
مردم خارج است.
وي با اش��اره به اينكه گرانيها بهدليل كمبود
مرغ است ،افزود :مرغداران دليل افزايش قيمت
را گراني دانه ،خوراك ،هزينه نقل و انتقاالت و...
ميدانند؛ از طرفي تقاض��اي مردم براي خريد
كمتر ش��ده است و بعضي از مردم حتي توانايي
خريد ندارند.
م��رادي عنوان كرد :قيمت يك مرغ دو كيلويي
 ۴۰هزار تومان ميشود ،چه كسي توانايي خريد
دارد ،م��ردم هم مجبورند كمتر خريد كنند و با
اين وضعيت بازار بعيد نيست گرانتر هم شود.
تعيين قيمت مرغ

بدون در نظرگرفتن هزينه تمامشده
رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت مادرتخصصي
توس��عه طيور كشور اظهار کرد :قيمت هر كيلو
مرغ از طرف وزارت صمت  ۱۵هزار تومان اعالم
ش��د ،قيمت مرغ را بدون در نظر گرفتن هزينه
تمامش��ده كارشناس��ي  ۱۵هزار به اضافه پنج
درصد در ستاد تنظيم بازار تصويب كردهاند كه
اين پنج درصد را در اختيار استانداران هر استان
قرار دادهاند.
برومن��د چهارآيين اف��زود ۱۸ :مؤلفه كمي در
قيمت تمامشده مرغ تأثيرگذار است كه ميتوان
ب��ه هزينه بيمه و حم��ل و نقل جوج��ه ،دانه،
سوخت ،واكسن ،هزينه كارگران ،سود متعارف
توليدكننده ،استهالك ساختمان ،تجهيزات و
هزينههاي پيشبينينشده اشاره كرد.
وي به افزايش قيمت نهادهها اشاره و بیان كرد:
قيمت س��ويا به مرز هش��ت هزار تومان تومان
رسيده؛ درحاليكه قيمت آن تا چهار ماه پيش
دو هزار و  ۳۰۰تومان بود .همچنين قيمت ذرت
از یکه��زار و  ۳۵۰توم��ان به دو ه��زار و ۳۰۰
تومان رسيده است.
رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت مادرتخصصي
توسعه طيور كشور با اشاره به پيشبيني افزايش
قيمت مرغ به  ۲۰هزار تومان در تيرماه جاري،
بيان كرد :از چهار ت��ا پنج ماه قبل اين افزايش
قيم��ت را پيشبيني كرده بودي��م ،اين قيمت
دس��توري نهادهها مانعي براي توليد مرغداران
اس��ت و تع��دادي از مرغ��داران را ورشكس��ت
میکن��د و انگيزه را براي توليد ميگيرد و مانع
جوجهريزي ميشود .وي تصريح كرد :زمانيكه
با كاهش جوجهريزي مواجه ميش��ويم ،عرضه
كاه��ش مييابد و وقتي با كاهش عرضه مواجه
شويم ،قيمتها انفجاري ميشود و همين سبب
شده اس��ت اکنون مرغ كيلويي  ۱۹تا  ۲۰هزار
تومان در بازار عرضه شود.
دولت توانايي توزيع نهادهها را ندارد

رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت مادرتخصصي
توسعه طيور كشور خاطرنشان كرد :حدود يك

نكن��د ،ولي دولت برخ�لاف آن دخالت كرده و
قيمتگذاريميكند.

توقف نهادههای طیور در بنادر
بهدلیل تخصیص نیافتن ارز

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس گفت :کاهش جوجهریزی و بروز
وقفه در تولید گوش��ت مرغ به واسطه عدم تأمین نهادهها موجب افزایش قیمت این محصول
در بازار شده است.
محمدجواد عس��کری در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ گفت:
درح��ال حاضر نهادهه��ای مورد نیاز مرغداران در بنادر تخلیه ش��ده ،اما ارز م��ورد نیاز آنها
اختصاص داده نشده است.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در گذشته نیز به
دلیل سوءمدیریت سیستم بانکی و دستگاههای متولی برنامهریزی الزم برای واردات نهادههای
دامی و تخصیص ارز مورد نیاز آنها صورت نگرفته است ،ادامه داد :متأسفانه در مقطعی از زمان
ب��ه دلیل باال بودن قیمت نهادههای دام��ی و دان مرغ و عدم جوجهریزی واحدهای مرغداری
دفن جوجههای یکروزه را نیز شاهد بودیم.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تأکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس
ش��ورای اس�لامی به صورت جدی به موضوع افزایش قیمت گوشت مرغ و عدم تخصیص ارز
مورد نیاز واردات نهادههای دامی ورود میکند ،عنوان کرد :در زمینه افزایش قیمت گوش��ت
مرغ دولت و دستگاههای دولتی مقصر هستند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کاهش جوجهریزی
و بروز وقفه در تولید گوش��ت مرغ به واس��طه عدم تأمین نهادهها موجب افزایش قیمت این
محصول در بازار شده است ،گفت :بروز وقفه در تأمین نهاد ه مورد نیاز مرغداران و توقف تولید
قابل قبول نیست و دستگاههای دولتی موظف هستند در این زمینه اقدام کنند.
ميليون و  ۲۰۰هزار تن ذرت در داخل كش��ور
تولي��د ميش��ود و بقيه آن وارداتي اس��ت؛ ۹۵
درصد بقيه نهادههاي دامي نيز در داخل كشور
توليد ميشود.
چهارآيين گفت :يكي از عوامل افزايش قيمت
م��رغ ،افزايش قيمت نهاده دام��ي و ندادن ارز
ت نکردن بر
دولتي بوده ،ام��ا عامل اصلي نظار 
بازار است .دولت توانايي الزم و تسلط كامل بر
توزيع نهاده را ندارد .دولت معتقد بود براي دفاع
از حقوق اقشار آسيبپذير كاالهاي اساسي را با
ارز دولتي عرضه كند؛ درحاليكه منافع اين كار
به توليدكننده و به مصرفكننده نميرس��يد،
بلكه مناف��ع آن وارد جي��ب  ۱۰۰تا  ۲۰۰نفر
دالالن ميشد.
وی اظهار کرد :در س��ه س��ال گذشته حدود
 ۴۲ميليارد دالر ارز اختصاص داديم و تصويب
كرديم و مابهالتفاوت آن ب��ا ارز امروزي حدود
 ۴۲۰هزار ميليارد تومان است كه اين پول وارد
جيب  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر شده و به مصرفكننده
يا توليدكننده چيزي نرسيده است .متأسفانه
مشكل اصلي نظارت اس��ت ،ما توانايي نظارت

نداري��م و چون مناف��ع ارز نصيب توليدكننده
و مصرفكنن��ده نميش��ود ،بنابراين قيمتها
پايين نميآيد.
دولت حق دخالت در بازار ندارد

رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت مادرتخصصي
توسعه طيور كشور بیان كرد :دولت حق دخالت
در بازار را ندارد و هيچ اقتصادداني اين را توصيه
نكرده ك��ه در بازارهاي رقابت��ي دخالت كنند؛
قيمت دس��توري بر خالف تمامي توصيههاي
اقتصاددانان است.
چهارآيين بيان كرد :در بازاري كه رقابتي است
هي��چ مكتب اقتصادي توصي��ه نميكند ،بلكه
عرضه و تقاضاس��ت ك��ه تعيينكننده قيمت
اس��ت ،ولي ما  ۴۰سال است خالف اين توصيه
اقتصاددانان عمل ميكنيم كه اين عمل اشتباه
اس��ت و دولت بايد براي هميش��ه از دخالت در
بازارهايي كه رقابتي است ،خودداري كند.
او تصري��ح كرد :بند «ب» م��اده  ۴قانون برنامه
شش��م مؤكدا ً دولت را موظف كرده اس��ت در
تصميمگيري فعاالن اقتص��ادي هيچ دخالتي

تأثير كرونا بر مصرف مواد غذايي

رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت مادرتخصصي
توسعه طيور كشور بيان كرد :تأثير كرونا در سه
ماهه اول بر مصرف مواد غذايي صفر بوده ،ولي
كمكم تبعات كاهش درآمد به مواد غذايي هم
رسيده اس��ت ،اما در اين ايام هرچه مرغ توليد
كرديم حتي يك قطعه معدوم نشده و همه آن
خريداري شده است.
چهارآيين تصريح كرد :يكي از داليل اين افزايش
قيمت ورشكس��تگي برخي مرغداران بوده كه
توان جوجهريزي ندارن��د و زماني جوجهريزي
نباش��د ،مرغ گرانت��ر از اين هم ميش��ود .فرد
بايد خيلي ريس��كپذير باشد كه در نبود سويا،
ذرت و واكس��ن بخواهد جوجهريزي كند .وي
با بيان اينكه تا زماني كه عرضه كافي نداش��ته
باشيم شاهد افزايش قيمتها هستيم و تا وقتي
كه عرضه كافي نباش��د تقاضا بر عرضه پيش��ي
ميگيرد ،گفت :اين نبود تع��ادل در بازار باعث
افزايش قيمت ميشود و گراني مرغ ادامه دارد.
افزايش  ۴برابري قيمت واكسن

رئيس هيئ��ت مدي��ره ش��ركت مادرتخصصي
توسعه طيور كش��ور با اظهار اينكه براي خريد
واكس��نهايي كه چهار ماه پيش با ارز چهار هزار
و  ۲۰۰وارد ميش��د با مشكل مواجهيم؛ چراكه
قيمت واكس��نها چهار برابر ش��ده است ،افزود:
متأس��فانه فروشندگان اين واكس��نها با تغيير
لحظهاي قيم��ت دالر ،قيمت واكس��ن را تغيير
ميدهند و درحالحاضر واكسن ناياب شده است.
چهارآيين افزود ۱۰۰ :س��ال اس��ت مؤسس��ه
تحقيقات و واكسنس��ازي رازي را در كش��ور
داريم ،ولي اين مؤسس��ه ت��وان توليد مواد پايه
واكس��نهاي موردنظر را ندارد؛ قب ً
ال حدود ۶۰
درصد واكس��نهاي طيور وارد ميشد و حدود
 ۴۰درصد توليد داخلي بود ،اما امروز به كمتر از
اين رقم رسيدهايم.
وي ب��ا عنوان اينكه زيان ما مرغداران از پنج تا
شش ماه گذشته تاكنون حدود دو هزار و ۷۰۰
ميليارد تومان بوده اس��ت ،تصري��ح كرد :تمام
قيمتها  ۳۵تا  ۴۰درصد افزايش پيدا كرده اين
در حالي اس��ت كه قيمت مرغ نس��بت به سال
گذشته فقط  ۱۵درصد افزايش داشته است.

صندوقهايبذرودانههايروغنيبستريمناسببراياستقرارزنجيرهارزش
مديرعامل ش��ركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه
س��رمايهگذاري در بخش كشاورزي گفت :صندوقهاي بذر و
دانههاي روغني ميتوانند بسترهايی مناسب را با بهكارگيري
الگوهاي مناسب در استقرار زنجيره ارزش و اجراي كشاورزي
قراردادي فراهم و نقشهايی مناسب را در تأمين امنيت غذايي
ايفا كنند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی روابط
عموم��ي ش��ركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توس��عه
س��رمايهگذاري در بخش كش��اورزي ،جانعلي بهزادنسب در
ديدار با نمايندگان ش��ركت در صندوقه��اي بذر و دانههاي
روغني كش��ور ،اظه��ار کرد :صندوقهاي حمايت از توس��عه
بخش كش��اورزي ميتوانند در بهرهب��رداري از ظرفيتهاي
پيشبينيش��ده در طرحها و پروژههاي كشاورزي زمينههاي
مطلوبي را با ارائه خدمات و الگوهاي مناسب در راستاي تأمين
امنيت غذايي كشور فراهم كنند.
وي اف��زود :تأمين ،تجهيز و تخصيص بهين��ه منابع داخلي و
خارجي براي بهكارگيري الگوهاي مناسب در استقرار زنجيره
ارزش و اجراي كش��اورزي ق��راردادي از اهداف صندوقهاي
حمايت از توسعه بخش كشاورزي است.
در اين نشس��ت ،مجري طرح دانهه��اي روغني وزارت جهاد
كشاورزي و نماينده شركت مادرتخصصي در صندوق حمايت
از توس��عه دانههاي روغني در بخش كشاورزي گفت :حمايت
دس��تگاههاي دولتي براي توس��عه و تقوي��ت اين صندوق در
راس��تاي كاهش وابس��تگي كش��ور به تأمين روغن به عنوان

يكي از كاالهاي اساس��ي و مورد نياز ضروري است .عليرضا
مهاجر افزود :اين امر ميتواند كمك مؤثري در پايداري توسعه
كشاورزي و تأمين روغن مورد نياز كشور ،افزايش بهداشت و
سالمت جامعه ،كنجاله دام و طيور شود.
مجري طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزي و نماينده شركت
مادرتخصصي در صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر كشور
ني��ز در اين نشس��ت با بي��ان اينكه امنيت غذاي��ي از توليد

رئي��س انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراك��ي گفت :با توجه به
توليد روزانه بيش از  ۴۰تن قارچ ،كمبودي در عرضه نداريم.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،مهدي
رجبي با اش��اره به اينكه مشكلي در توليد قارچ نداريم ،اظهار كرد:
بنابر آمار بهطور متوسط روزانه بيش از  ۴۰تن قارچ توليد ميشود
كه با وجود این كمبودي در عرضه نداريم.
او افزود :همه س��اله در فصل تابستان واحدهاي سنتي توليدكننده
قارچ به س��بب نبود سيس��تم خنككننده مناسب با افت توليد در
واحدها روبهرو ميشوند .رجبي با اشاره به اينكه قيمت قارچ با نرخ

گندم تأمين و حاصل ميش��ود ،گفت :بهزراعي و بهكارگيري
مكانيزاس��يون در مزارع گندم و خريد تضميني در شش سال
گذش��ته امكان صرفهجوي��ي بيش از هفت ميلي��ارد و ۱۵۵
ميليون دالر را در كشور ميسر کرده است.
اسماعيل اسفندياريپور افزود :اين صندوق ميتواند بستري
مناس��ب را در توليد گندم مورد نياز كشور و افزايش اشتغال
فراهم آورد.
تمام ش��ده توليد فاصله دارد ،بيان كرد :با تالش توليدكنندگان به
دنبال آن هس��تيم كه قيمت قارچ را به نرخ واقعي توليد برس��انيم.
رئيس انجمن پرورشدهندگان قارچ قيمت هر كيلو قارچ فله را ۱۷
هزار تومان و قارچ بستهبندي شده را  ۲۶تا  ۲۷هزار تومان اعالم كرد.
او ادام��ه داد :ب��ا ارتقاي كيفيت محصول و حذف دالالن ،ش��رايط
بحراني در بازار قارچ همانند گذشته نداريم .رجبي در پايان درباره
آخرين وضعيت صادرات قارچ تصريح كرد :با شيوع ويروس كرونا،
صادرات قارچ در حد صفر اس��ت و هماكنون نميتوان اظهارنظري
درخصوص صادرات اين محصول داشت.

بهــارستان

ضرورتبهرهگيريازفناوريهستهاي
دربخشكشاورزي

نماينده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی بر ضرورت بهرهگيري
از تحقيقات و فناوري هس��تهاي در بخش كشاورزي تأكيد كرد و گفت:
ميتوانيم از اين فناوري در از بينبردن آفات و افزايش كيفيت محصوالت
استفاده كنيم.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از مه��ر ،جبار كوچكينژاد با اش��اره به
كاربرده��اي فناوري هس��تهاي در بخشهاي مختل��ف بهويژه در حوزه
كش��اورزي ،اظهار كرد :يكي از برنامههای ما در استان گيالن با توجه به
كشاورزيبودن اين استان بهرهگيري از تحقيقات اتمي است.
وي به اعتبارات  ۴۰ميليارد توماني پيشبينيشده در بودجه امسال براي
بخش هستهاي اشاره كرد و گفت :تالش ميكنيم بخش هستهاي را در
گيالن توسعه دهيم.
وی با اشاره به كاربرد فناوري هستهاي در از بينبردن آفات ،افزود :كشت
برنج يكي از محصوالت اس��تراتژيك در اس��تان گيالن است كه ساالنه
وجود آفت كرم ساقهخوار آسيبهاي جدي به اين محصول وارد ميكند.
ميتوانيم با بهرهگيري از فناوري هس��تهاي در راستاي حل اين مشكل
گا م برداريم.
وي در ادام��ه با بيان اينكه روشهاي هس��تهاي وجود دارد كه ميتواند
هم��ه اين آفات را از بين ببرد ،تأكيد كرد :به جاي اس��تفاده از كودهاي
ش��يميايي كه سرطانزا بوده و س�لامت افراد را به خطر انداخته است و
كيفيت محصول را پايين ميآورد ،ميتوانيم از فناوري هستهاي در مزارع
برنج استفاده كنيم.
كوچكينژاد با اش��اره به اينك��ه يكي ديگر از كاربرده��اي مهم فناوري
هس��تهاي اس��تفاده در بخش اس��تریليزهكردن محصوالت كشاورزي
است ،گفت :با استفاده از اين فناوري ميتوان عمر نگهداري محصوالت
كشاورزي را افزايش داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

عرضهسهامشركتهاگاهي
خطرناكاست

عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است عرضه سهام شركتهاي
دولتي در بخشهايي ميتواند خطرناك باشد؛ زيرا وقتي كارخانهاي تنها
يك تابلو اس��ت و در بورس با قيمت باال خريد و فروش ميش��ود ،پس
ميت��وان اعالم كرد رش��د حبابي هم در بورس وج��ود دارد و در صورت
تركيدن عواقب بدي خواهد داشت.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،مسلم صالحي با بيان اينكه
فروش اوراق قرضه يكي از اس��تراتژيهاي نه چن��دان مؤثر دولت براي
جبران كس��ري بودجه است ،گفت :اوراقي كه دولت مجبور ميشود هر
س��اله در زمان سررس��يد مقرر مبلغي را همراه با س��ود به خريدار اوراق
بپ��ردازد كه اي��ن اقدام ،وضعيت بودجهاي دولت را هر س��ال تضعيفتر
ميكند .نماينده مردم اقليد در مجلس با اشاره به اينكه صرفهجويي در
بحث هزينهه��ا بهويژه هزينههاي جاري دولت يكي از بهترين راهكارها
براي تأمين كس��ري بودجه است ،افزود :هزينههاي جاري در سيستم و
سازمانهاي دولتي زياد است و بايد اصالح شود.
وي همچني��ن اص�لاح نظام مالياتي را در كش��ور راهي مناس��ب براي
تأمين بودجه س��االنه دانست و اظهار كرد :اخذ ماليات از منازل خالي و
خودروهاي لوكس سالهاست در صف اجرا قرار گرفته و هنوز عزم جدي
براي انجام آن وجود ندارد.
صالحي تأكيد كرد :از س��وي ديگر ،بايد تالش ش��ود تا وابستگي بودجه
به فروش نفت براس��اس فرمايشات مقام معظم رهبري كاهش يابد ،در
وضعيت كنوني با كاهش فروش نفت ،بسيار بهتر است دولت هم تالش
كند تا منابع بهتري را در بودجه مدنظر قرار دهد.

پیشخــوان

كيك اقتصاد سال 98
همچنان كوچكتر از سال 90

در س��ال  98توليد ناخالص داخلي نسبت به سال  90معادل  3/5درصد
كاهش داشته و ميزان تشكيل سرمايه ثابت  42/9درصد و مصرف بخش
خصوصي  9/6درصد افت داشته است.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از فارس ،بررس��ي آمارهاي بانك مركزي
درب��اره وضعيت اقتصادي س��الهاي  91 ،90و  98نكات قابل تأملي را
آشكار ميكند.
ميزان توليد ناخالص داخلي در سال  98در مقايسه با سال  90معادل 3/5
درصد كاهش يافته اس��ت .به عبارت ديگر در طول هشت سال گذشته
در مجموع نه تنها اقتصاد كشور رشدي نداشته ،بلكه  3/5درصد كاهش
يافته اس��ت .درصورتيكه سال  91را با سال  98مقايسه كنيم ،در طول
هفت سال منتهي به س��ال  98توليد ناخالص داخلي كشور  4/5درصد
رش��د داشته است .متوسط رشد اقتصادي در اين هفت سال معادل 0/6
درصد در سال است .بيشترين رشد در بين گروههاي مختلف اقتصادي،
بخش كش��اورزي باالترين رش��د را در بين ساير بخشها داشته است .با
فاصله زياد ،بخش خدمات دومين گروه اقتصادي است كه در اين سالها
رشد اقتصادي را تجربه كرده است.
متوس��ط رشد ساالنه بخش كشاورزي در هفت سال گذشته  4/9درصد
و بخش خدمات  1/2درصد بوده اس��ت .اما توليد در بخش نفت چه در
مقايسه با سال  90و چه در مقايسه با سال  ،91افت قابل توجهي داشته
است .در واقع حجم توليد در بخش نفت در مقايسه با سال  91به ميزان
 12/9درصد كمتر شده است .اين در حالي است كه در سال  91با اعمال
تحريمها و كاهش صادرات نفت ،رشد بخش نفت منفي  34درصد بوده
اس��ت .درواقع حجم توليد در بخش نفت در سال  98نسبت به سال 91
هم پايينتر بوده اس��ت .گروه صنعت و معدن در س��ال  98در مقايس��ه
با س��ال  90بالغ بر  2/6درصد كاهش و در مقايس��ه با س��ال  91حدود
 0/2درصد افت داش��ته است .متوسط رش��د بخش صنعت و معدن در
هفت س��ال گذشته منفي  0/028درصد بوده اس��ت .اما در ميان گروه
صنعت و معدن ،بخش صنعت نس��بت به سال  90به ميزان  1/9درصد
كوچك ش��ده ،اما در مقايسه با س��ال  91بيش از  3/1درصد رشد كرده
است .متوسط رشد بخش صنعت در طول هفت سال گذشته  0/4درصد
بوده است.
بيش��ترين افت توليد را بخش ساختمان داشته است بهطوري كه حجم
توليد در اين بخش نسبت به سال  90حدود  40درصد و نسبت به سال
 91به ميزان  38درصد كاهش يافته است .در مجموع طي سالهاي 92
تا  98تنها بخش كشاورزي رشد ساالنه قابل اعتنايي كسب كرده است و
بخش خدمات هم مثبت بوده است .در گروه صنعت معدن ،سهم بخش
آب ،برق و گاز از  21/3درصد به  31/2درصد افزايش يافته و سهم بخش
ساختمان از  28/9درصد به  17/8درصد تنزل كرده است.
مص��رف بخش خصوصي در س��ال  98در مقايس��ه با س��ال  90بالغبر
9/6درصد و در مقايس��ه با س��ال  91به ميزان  7/6درصد كاهش نشان
ميدهد .مصرف در بخش دولتي نس��بت به سالهای  90و  91بهترتيب
 ،3/2و  8/3درصد رشد داشته است.
از طرف ديگر ،ارقام تش��كيل س��رمايه ثابت هم در بخش ماش��ينآالت
و هم س��اختمان افت بسيار زيادي داش��ته است .تشكيل سرمايه ثابت
در س��ال  98نس��بت به س��الهای  90و  91بهترتي��ب  42/9و 29/5
درصد كاهش داش��ته اس��ت .در بين س��اختمان و ماشينآالت ،بخش
ماشينآالت وضعيت بدتري دارد ،بهطوريكه ماشينآالت نسبت به سال
 90معادل  55/8درصد و نس��بت به س��ال  91به مي��زان  33/3درصد
افت كرده اس��ت .به عبارت ديگر ،ميزان سرمايهگذاري در بخش خريد
ماش��ينآالت صنعتي در سال  98نسبت به س��ال  90به رقمي كمتر از
نصف رسيده است.

