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خبـــر
معرفي وزير صمت
گروگان تشکيل وزارت بازرگاني شده است؟

شروحانی
دورپنجمتال 
برايتشکيلوزارتبازرگاني

رئيس جمهور در حالي مدعي قانونيبودن معرفي دو وزير براي تصدي
پس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت بازرگاني شده که هنوز
طرح تشکيل وزارت بازرگاني به تأييد شوراي نگهبان نرسيده و تبديل
به قانون نشده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،تنها حدود  10روز تا پايان مهلت
سه ماه حسن روحاني رئيسجمهور براي معرفي گزينه پيشنهادياش
براي تصدي پس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) به مجلس
ش��وراي اسالمي مطابق اصل  135قانون اساسي باقي مانده است ،ولي
هنوز مشخص نيست که اين کار توسط روحاني صورت ميگيرد يا نه؟
 22ارديبهش��ت ماه يعني تنها يک روز بع��د از مخالفت مجدد مجلس
دهم با رفع ايرادات طرح تش��کيل وزارت بازرگاني بود که رضا رحماني،
وزير وقت صمت ،به صورت ناگهاني توسط رئيسجمهور عزل و حسين
مدرس خياباني به عنوان سرپرس��ت اين وزارتخانه منصوب شد؛ اتفاقي
که بدون ارتباط با تصميم مجلس درباره وزارت بازرگاني نبود.
براس��اس اين گزارش ،روحاني مشابه مهرماه  97عالقه زيادي دارد که
ب��ه جاي معرفي يک وزي��ر بابت تصدي پس��ت وزارت صمت ،دو وزير
بابت تصدي پست وزارت صمت و همچنين وزارت بازرگاني به مجلس
معرفي کند؛ يعني مجلس و ش��وراي نگهبان را تحت فشار قرار دهد تا
سريعاً با درخواست دولت مبني بر تشکيل وزارت بازرگاني که در قالب
طرحي در مجلس ده��م در حال پيگيري بود ،موافقت کنند .البته اين
طرح در سوم مهرماه  98در صحن علني مجلس به تصويب رسيد ،ولي
شوراي نگهبان اين طرح را به مجلس برگرداند و مجلس دهم در تاريخ
 19آبان  ،98اول آبان  98و  21ارديبهشت  99موفق نشد ايرادات طرح
مذکور را در صحن علني مجلس برطرف سازد و اين مصوبه را مجددا ً به
شوراي نگهبان ارسال کند و به همين دليل ،موضوع به مجلس يازدهم
منتقل شد.
تالش روحاني براي تحت فشار قراردادن مجلس

براي موافقت با تشکيل وزارت بازرگاني
با اين وجود ،بهنظر ميرس��د مجلس يازدهم با توجه به مخالفت شديد
کارشناس��ان با احياي وزارت بازرگان��ي ،عالقه زيادي به تعيين تکليف
س��ريع اين طرح ندارد .به همين دليل ،روحاني در کنار مذاکره معاون
پارلمان��ياش با محمدباقر قاليب��اف ،رئيس مجلس ،و همچنين مهدي
عيس��يزاده ،رئيس کميس��يون اجتماعي مجلس (کميس��يون اصلي
بررس��يکننده طرح) ،تالش کرد موضوع را به فضاي رس��انه بکشاند تا
مجل��س يازدهم را تحت فش��ار بيشتري قرار ده��د و منفعل کند .در
همين راس��تا ،روحاني در جلس��ه هيئت دولت در تاريخ اول مردادماه
درب��اره اين موضوع گفت :وزارت بازرگاني ک��ه االن فع ً
ال با صمت يکي
اس��ت و اميدواريم مجلس بتواند اق��دام قانوني خود را انجام دهد؛ البته
مجلس دو وزارتخانه را تصويب کرده؛ يعني وزارت بازرگاني را از وزارت
صنعت جدا کرده است .مجلس دهم اين کار را در اواخر دوره خود انجام
داده و اين به شوراي نگهبان رفته و تصويب کرده است؛ يکي دو تا ابهام
بوده که مجلس بايد ابهام را رفع کند؛ بنابراين از نظر ما اينکه دو وزير
بايد معرفي شود ،قانون است .مجلس شوراي اسالمي تصويب و شوراي
نگهبان هم تأييد کرده اس��ت؛ حاال يک جمله است که ميخواهند اين
جمل��ه را حذف يا اصالح کنند ،ديگر اين مس��أله داخلي بين ش��وراي
نگهبان و مجلس ش��وراي اسالمي است .انشاءاهلل هر زماني که مجلس
شوراي اسالمي اين ايراد شوراي نگهبان را رفع و اين قانون را به ما ابالغ
کند ،دو وزير را به مجلس ش��وراي اس�لامي معرفي ميکنيم .اين کار
بسيار مهمي است که بايد انجام بگيرد.
واکنش نمايندگان مجلس به اظهارات عجيب رئيس جمهور

تأکيد روحاني بر اينکه معرفي دو وزير براي تصدي پست وزارت صمت
و بازرگاني قانوني اس��ت ،در حالي صورت گرفت که براس��اس اصل 94
قانون اساسي ،مصوبات مجلس تا به تأييد نهايي شوراي نگهبان نرسد،
تبديل به قانون نميش��ود و قابل اجرا نيست؛ موضوعي که بسيار بعيد
است رئيسجمهور حقوقدان کشورمان از آن مطلع نباشد.
اين اظهارات عجيب رئيس جمه��ور ،واکنشهاي متعددي را به دنبال
داش��ت .به عنوان مثال ،محمدحس��ين فرهنگي ،عضو هيئت رئيس��ه
مجلس ،گفت :با توجه به اينکه مدت سه ماهه تعيين سرپرستي براي
وزارت صمت  21مرداد به پايان ميرسد ،رئيسجمهور بايد وزير صمت
را به مجلس معرفي کند و منتظر رفع اختالف مجلس و شوراي نگهبان
درباره مصوبه تشکيل وزارت بازرگاني نماند ،چرا که بررسي موضوع در
مدت قانوني باقي مانده سرپرستي وزارت صمت عم ً
ال مشکل است .اگر
در آينده چنين موضوعي نهايي شد ،رئيسجمهور ميتواند وزير دوم را
معرفي کنند .آقاي رئيسجمهور اش��راف کافي به امور تقنيني دارند و
ميدانند هر مصوبهاي تا تأييد نهايي ش��وراي محترم نگهبان و  15روز
پس از درج در روزنامه رسمي ،قانوني نيست ،مگر آن که در خود قانون
ترتيب زماني ديگري پيشبيني شده باشد.
عل��ي جدي ،نايب رئيس کميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس ،نیز در
گفتوگو ب��ا خانه ملت درباره اين اظه��ارات رئيسجمهور گفت :آقاي
روحاني با اين صحبتها در تالش است توپ ساماندهي بازار را به زمين
مجلس بيندازد ،درحاليکه دولت بايد هرچه س��ريعتر وزير پيشنهادي
صنعت ،معدن و تجارت را به مجلس معرفي کند تا اين وزارتخانه بتواند
به وظايف خود در حوزه تنظيم بازار عمل کند.
خودداري رئیسجمهور از معرفي وزير پيشنهادي صمت

توجيهي ندارد
ناي��ب رئيس کميس��يون صنايع و معادن مجلس با بي��ان اينکه بهانه
رئيسجمهور براي خودداري از معرفي وزير پيشنهادي صمت توجيهي
ندارد ،افزود :آقاي روحاني با صحبتهاي مذکور در تالش است مجلس
را تحت فشار قرار دهد تا نمايندگان با تفکيک وزارت بازرگاني و صنعت
موافقت کنند.
ح��ال بايد ديد نماين��دگان مجلس يازدهم بهخصوص هيئت رئيس��ه
مجلس و هيئت رئيس��ه کميس��يون اجتماعي تحت فش��ار دور پنجم
تالشه��اي رئيسجمهور براي تش��کيل وزارت بازرگاني از س��ال 96
تاکنون قرار ميگيرند و زمينه س��از تش��کيل اين وزارتخانه ميشوند يا
در مقابل اين فش��ارها مقاومت ميکنند و روحاني را مجبور ميکنند به
قانون عمل کند و گزينه پيشنهادياش براي تصدي پست وزارت صمت
را در مهلت مقرر به مجلس معرفي کند.
در پايان بار ديگر تأکيد ميشود سوال مهمي که تاکنون توسط دولت و
بهخصوص شخص رئيسجمهور بدون پاسخ مانده ،اين است که با توجه
به کارنامه وزارت بازرگاني که بخش مهمي از آن به توزيع رانت واردات
اختصاص داش��ته اس��ت ،کدام الزامي دولت را به اصرار براي تش��کيل
مجدد اين وزارتخانه اين چنين مصمم کرده است؟

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران :استاندارد فعلی الک گندم با امکانات تولید ما منطبق نیست

تغییر سایز الک گندم
صدای گندمکاران را درآورد

سبزینه ملیحه محمودخواه

امس��ال ب��ا برنامهریزیه��ای وزارت جه��اد
کش��اورزی در ان��دازه الک گن��دم تغییراتی
بهوجود آمده اس��ت که طی 31سال اخیر این
اتفاق رخ نداده بود .هر س��ال بهار و تابس��تان
زمان برداش��ت گندم فرا میرسد و امسال هم
این اتفاق پرقدرتتر از سالهای قبل در حال
انجام اس��ت .با توجه به وضعیت بارندگیهای
سال گذشته ،بسیاری از مسئوالن پیشبینی
میکنن��د که امس��ال میزان برداش��ت گندم
قابلتوج��ه و رون��د خودکفای��ی آن ادامهدار
خواهد بود.
با وج��ود این یک تغییر بهظاه��ر کوچک در
الکی که با آن گندمها اندازهگیری و خریداری
میشوند ،برای گندمکاران مشکل ایجاد کرده
و این تغییر پس از 31سال رخ داده است .سال
گذشته اندازه این الک دو در دو میلیمتر بود،
اما امسال این اندازه تغییر کرده و به 1/7*20
میلیمتر رس��یده اس��ت؛ امری که مشکالتی
را ب��رای گن��دمکاران بهجود آورده اس��ت که
دود این مش��کالت در نهایت به چش��م دولت
میرود ،بهطوریکه با ادامه روند خرید گندم
با اندازه الک جدید یا عدم تصمیمگیری برای
حل این مشکل ،سلطه دولت بر تولید و خرید
گندم تضعیف میشود .این موضوع سبب شده
اس��ت که میزان فروش گندم آنهم گندمی
که بهص��ورت دیمی تولید میش��ود ،کاهش
یابد و پول کمتری عاید گندمکاران شود .این
اتفاق میتواند رغبت فروش گندم به دولت را
کاهش دهد و کشاورز برای آنکه ضرر و زیان
کمتری کند ،گندمش را در بازار آزاد بهفروش
برس��اند .درصورتیک��ه این اتف��اق رخ دهد و
خرید تضمینی دولت کاهش پیدا کند ،قیمت
گن��دم ،آرد و درنهایت ن��ان افزایش مییابد و
حت��ی این امکان وجود دارد که دولت تا پایان
امسال به واردات گندم نیز احتیاج پیدا کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تغییر
اندازه الک گندم و تطابق آن با استانداردهای
جهان��ی در صورتی میتواند مؤثر واقع ش��ود
که تمام مراحل کاش��ت ،داش��ت و برداش��ت
محصول نیز بر اس��اس استانداردهای جهانی
باش��د .این در حالی اس��ت که کمباینهایی
که کشاورزان از آن استفاده میکنند ،متعلق
به 50س��ال گذش��ته بوده و کشاورز نتوانسته
تجهیزات خود را بهروز کند.
استاندارد اروپا را

جایگزین استاندارد پیشین کردند
نای��ب رئی��س بنی��اد مل��ی توانمندس��ازی
گن��دمکاران درخص��وص تغییر س��ایز الک
خری��د تضمینی گندم گفت :از س��ال  68که
خرید تضمینی گندم ش��روع شد ،الکی را در
اختی��ار مراکز خرید میگذاش��تند که دو در
دو میلیمت��ر ب��ود و به اصط�لاح چهارگوش
نامیده میشد.
علیقلی ایمان��ی در گفتوگو با «س��بزینه»
اظهار داش��ت :در این 31س��ال با همین الک
خری��د گندم ص��ورت میگرفت ،اما امس��ال
انجمن کارخانجات آرد وارد کار ش��د و گفت
باید استاندارد تغییر کند .طبق گفته مسئول
سازمان استاندارد ،انجمن آرد ادعا کرد که ما
استانداردی برای الک گندم نداریم و بههمین
دلیل با بررسیهای انجام شده ،استاندارد اروپا
را جایگزین اندازههای الک پیشین کردند.
نایب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران
با اش��اره به اینک��ه هیچک��دام از کارهای ما
بر اس��اس اس��تانداردهای اروپا نیست ،ادامه
داد :این اش��تباه بزرگی اس��ت که در مرحله
آخ��ر گلوگاه��ی را ایج��اد کنیم ک��ه به ضرر
کشاورز باشد.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در بحث گندم آبی
مش��کلی نداریم ،تصریح کرد :بیش از چهار
میلیون هکت��ار از اراضی گندمکاری ما دیم
اس��ت و اگر بارندگی کم باشد که اصوالً کم
اس��ت ،گندمهای الغر و چروکیده وارد الک
ش��ده و از آن خ��ارج میش��وند .در واقع ما
طول س��وراخهای الک را زیاد کردیم و وقتی
گندم داخل این ش��یار میشود ،از آن بیرون
م��یرود .درنتیجه کیفی��ت محصول افت و
قیمتش کاهش پی��دا میکند .درصورتیکه
الک قبلی هیچ مش��کلی نداشت .با اینحال
موضوعی که در اینجا مطرح میش��ود این
اس��ت که گن��دم الغ��ر و س��بوس از جیب
کشاورز خارج ش��ده و منفعت آن را خریدار

میبرد و کش��اورز ضرر میکند .او با اشاره به
ن کار اش��تباه بود ،چرا 31س��ال
اینکه اگر ای 
ادامه پیدا کرد ،خاطرنش��ان کرد :گندمکاران
بهشدت نگران این ماجرا هستند .پیشنهادمان
این است که سایز الک به اندازه قبلی برگردد و
اگر میخواهیم از الک استاندارد اروپا استفاده
کنیم ،هم��ه مواردمان باید بر همین اس��اس
باش��د ،زیرا تغییر اندازه الک گندم و مطابقت
دادن آن با اس��تانداردهای اروپایی یک بهانه
غیرمنطقی از س��وی دولت است که بهغیر از
کاهش درآمده��ای گن��دمکاران ،هیچ تأثیر

است .پیش از این سایز الک دو در دو میلیمتر
بود ،اما در حال حاضر اس��تانداردهای اروپایی
را در محص��والت تولیدی مالک ق��رار داده و
برای افت مفید و غیرمفی��د گندم اندازه الک
را تغییر دادهاند.
محمدش��فیع مل��کزاده در گفتوگ��و ب��ا
«سبزینه» اظهار کرد :سال قبل سازمان ملی
اس��تاندارد جلس��اتی درخصوص بررسی این
موضوع برگزار کرد و بر اس��اس درخواس��ت
کارخانهه��ا اندازهه��ا را  1/7در 20میلیمتر
کردند .این در حالی است که جامعه کشاورزی

دولت و کشاورزان
بازندگان بازی استاندارد جدید الک
عضو هیئت رئیس��ه بنیاد ملی گندم کشور گفت :برای تغییر س��ایز سوراخهای الک خرید
تضمینی گندم به وزارتخانه اعتراض کردیم و پیگیر این ماجرا هستیم ،زیرا با این استاندارد،
گندمهای الغر از الک عبور میکند و ضرر و زیان کشاورز و تولیدکننده بیشتر میشود.
قدمعلی بوربور در گفتوگو با «س��بزینه» با اش��اره به اینکه در مناطقیکه بهصورت دیم
کشاورزی میکنند ،گندم ریزتر است و این گندم از الک رد و به ضرر کشاورز تمام میشود،
اظهار داش��ت :بهدنبال این هستیم که جلسهای با وزارت صمت هم بگذاریم و نسبتبه این
موضوع اعتراض کنیم ،زیرا این اس��تاندارد باید بر اساس امکاناتی که در داخل کشور وجود
دارد ،تعیین شود .پس باید این الک به استاندارد قبلی برگردد تا بهاین روش بتوانیم به بخش
تولید اهمیت بیشتری دهیم.
وی با اش��اره به اینکه این اتفاق س��بب میشود که کشاورز س��هدرصد ضرر کند ،ادامه داد:
نیمی از زمینهای کشاورزی ما دیم است و با اینکه کیفیت گندم عالی است ،اما اصالتاً این
گندمها ریز هستند و از سوراخهای الک عبور میکنند.
بوربور با تأکید بر اینکه این اتفاق ضرر دولت را نیز بههمراه دارد ،بیان کرد :وقتی کش��اورز
نتواند گندمش را به میزان مورد نظرش بفروش��د ،ترجیح میدهد آن را در بازار آزاد عرضه
کند و این یک اتفاق دو سر ضرر است.

دیگری در خرید تضمینی گندم ندارد.
ایمانی در ادامه بیان کرد :این امکان وجود دارد
که در برخ��ی از گندمهای تحویلی به دولت،
فضوالتی همچون خاک و ...مشاهده شود ،اما
این موضوع هیچ ارتباطی با گندمکاران ندارد
و نباید آنها از این تصمیم متضرر شوند ،زیرا
در حال حاضر بیش از ۱۰هزار ناظر در وزارت
جهاد کش��اورزی فعالیت دارند که میتوانند
کیفیت و احتم��ال وجود هرگونه فضوالت در
گونیهای گندم را بررس��ی کنند .با تمام این
تفاس��یر ،تغیی��ر اندازه الک گن��دم یک اقدام
بس��یار ناعادالنه و غیرمنطقی از سوی دولت
اس��ت و با تداوم آن ،مش��کالت زی��ادی برای
دولت و گندمکاران بهوجود میآید.
ضرر استاندارد جدید الک

به جیب کشاورز
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
ک خرید گن��دم و تغییر
نی��ز درخصوص ال�� 
س��ایز آن گفت :ش��کل ظاهری الک یا غربال
مخصوص همیش��ه تعریف ش��ده و معموالً ما
هرچه نگاه میکنیم ،منافظ آن یک اندازه بوده

و در کنار آن کارشناس��ان جهاد کش��اورزی
مواف��ق نبودند ،زیرا ب ه نظر کارشناس��ان ،این
اندازه غیرعلمی بوده و اس��تاندارد را بههم زده
و به ضرر کشاورز میشود.
وی با اش��اره به اینکه در اکثر اس��تانهای ما
بهدلیل بیآبی معموالً گندم الغر و شکس��ته
زی��اد داریم ،ادامه داد :با این اس��تاندارد ،افت
غیرمفید حساب نمیشد .در واقع الک طوری
طراحی ش��ده بود که فقط افت مفید حساب
میش��د .با این شرایط ،تمامی گندمهای الغر
که هیچ مش��کلی هم ندارند ،از الک رد شده و
غیرمفید میشود و سه تا چهار برابر به کشاورز
ضرر میزن��د و در عوض به نف��ع کارخانهدار
میش��ود .درحالیک��ه درآمد برای کش��اورز
بهصورت چشمگیری افت و با استاندارد فاصله
زیادی پیدا میکند.
ملکزاده متذکر ش��د :در حال حاضر در نقاط
مختل��ف نمونههای مختلف را ب��ا الک دو در
دو میلیمت��ر نمونه-ب��رداری و پ��س از آن با
استاندارد جدید نیز این گندمها را اندازهگیری
کردیم .نتیجه این کار ،افت س��هبرابری گندم
در زمان اندازهگیری بوده اس��ت .دلیل آنهم

این است که ماشینآالت کشاورزان استاندارد
نیست و به-همین دلیل گندم الغر و شکسته
زیاد ش��ده و 100درصد خس��ارت به کشاورز
وارد میشود.
او با تأکید بر اینکه این اتفاق نباید رقم بخورد،
ادامه داد :انتظار این بود که سازمان استاندارد
این تغیی��ر را نپذیرد و جهاد کش��اورزی نیز
نباید این را میپذیرفت ،اما برخی ش��رکتها
با نفوذش��ان سازمان ملی اس��تاندارد را وادار
کردند س��ایز ال��ک را تغییر دهد ک��ه اینکار
بهنفع گندمکار نیست و کارخانهدارها منتفع
میشوند .در حال حاضر نیز مخالفت خودمان
را اع�لام ک��رد ه و امیدواریم که س��ایز الک را
به قبل برگردانند ،درغیراینصورت کش��اورز
بهش��دت متضرر میش��ود .هر وقت که بذر،
کود ،زمین ،آب و دستگاههای کشاورزی ما به
اس��تانداردهای اروپایی رسید ،آنوقت الک را
نیز بر اساس استاندارد اروپا قرار دهند.
الک استاندارد

امکانات استاندارد تولید میخواهد
عض��و هیئت مدی��ره مجمع مل��ی خبرگان
کش��اورزی نیز گفت :در س��ال زراعی جاری
برای خری��د گندم از الکهای با اس��تاندارد
اروپا استفاده میکنند ،درحالیکه تجهیزات
و نهادهه��ای تولید در کش��ور ما در س��طح
اس��تاندارد اروپ��ا نیس��ت که انتظار داش��ته
باش��یم برای خرید گندم از این اس��تاندارد
استفاده شود.
علی خانمحمدی اظهار کرد :الکهای جدید
س��بب میش��وند که افت محصول باال برود و
در نتیجه گندمکاران کمتر از دس��ترنج خود
بهره ببرند.
وی با اش��اره به اینکه تجهیزات و نهادههای
تولید ما در س��طح کشورهای در حال توسعه
نیس��ت ،استفاده از الک با اس��تاندارد اروپایی
را غیرمنصفانه دانس��ت و تأکی��د کرد :وقتی
نهادههایی اس��تفاده میش��ود که حاصل آن
گندمه��ای الغر اس��ت ی��ا از کمباینی برای
برداش��ت اس��تفاده ک��ه موجب خردش��دن
دانههای گندم میشود ،نباید افت گندم را بر
اساس الک با استاندارد اروپایی تعیین کنند.
خانمحم��دی ادام��ه داد :ب��ر اس��اس
استانداردهای خود ما افت مفید و غیرمفید با
الکهای دو در دو میلیمتر مشخص میشد،
اما برخی ش��رکتها و سازمان اس��تاندارد با
تفاهم با هم این اس��تاندارد را تغییر و آن را بر
اساس اس��تاندارد اروپا قرار دادهاند .اما سؤالی
که در اینجا مطرح میش��ود این است که آیا
منابع ،نهادهها و دس��تگاه-های کشاورزی ما
بر اساس استاندارد اروپایی هستند که مبنای
ما الک اروپایی باش��د؟ این در حالی است که
استفاده از این الک به تولید ضربه میزند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه برای استانداردس��ازی
تولی��د باید تم��ام نهادهه��ای ما اس��تاندارد
باش��ند ،تصریح کرد :بای��د تغذیه محصوالت
در زمان الزم انجام ش��ود تا محصول تولیدی
الغر نباش��د ،درحالیکه این اتفاق در کش��ور
رخ نمیدهد .الکهای فعلی بهضرر کش��اورز
تم��ام میش��وند و این کار درس��ت نیس��ت.
خرمنکوبه��ای موجود در داخل کمباینها
گندمها را خ��رد میکنند و با این الک جدید
گندمه��ا از س��وراخها رد و بهعنوان محصول
افت مفید محس��وب و نص��ف قیمت برای آن
پرداخت میشود .او با اشاره به اینکه استفاده
از الک اس��تاندارد زمانی معن��ا دارد که تمام
امکانات کشاورزان استاندارد باشد ،تأکید کرد:
این اتفاق ظلم بزرگی در حق کشاورزان است.
کش��اورز هم تحملی دارد و اگر ش��رایط الزم
برایش مهیا نشود ،تولید و امنیت غذایی کشور
به خطر میافتد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی:
انتظار این بود که س��ازمان اس��تاندارد تغییر
س��ایز ال��ک را نپذیرد و جهاد کش��اورزی نیز
نباید این را میپذیرفت ،اما برخی ش��رکتها
با نفوذش��ان سازمان ملی اس��تاندارد را وادار
کردند س��ایز ال��ک را تغییر دهد ک��ه اینکار
بهنفع گندمکار نیست و کارخانهدارها منتفع
میشوند .در حال حاضر نیز مخالفت خودمان
را اع�لام ک��رد ه و امیدواریم که س��ایز الک را
به قبل برگردانند ،درغیراینصورت کش��اورز
به-ش��دت متضرر میش��ود .هر وقت که بذر،
کود ،زمین ،آب و دستگاههای کشاورزی ما به
اس��تانداردهای اروپایی رسید ،آنوقت الک را
نیز بر اساس استاندارد اروپا قرار دهند

پیشخوان

بازاراورآسیا،فرصتيبرايتوسعه
تجارتمنطقهايدردورانتحريم

در شرايطي که جمهوري اسالمي ايران تحت تحريمهاي ظالمانه غرب
قرار دارد و اروپا نيز نتوانسته به تعهداتش جامه عمل بپوشاند ،همکاري
هم��ه جانبه با اورآس��یا فرصته��اي فراواني را براي توس��عه مبادالت
منطقهاي و افزايش صادرات غيرنفتي اين کشور فراهم خواهد ساخت.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،انعقاد توافقنامه تجارت ترجيحي
ايران و اتحاديه اقتصادي اورآس��یا که از پنجم آبان  1398اجرايي شده
است ،زمينه را براي توسعه تعاملهاي بينالمللي با هزينه اندک و سود
بيشتر فراهم کرده است .بدون شک تشکيل اتحاديههايي از اين دست،
بسترهاي الزم براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي را فراهم ميآورد .در
سالهاي اخير تش��کيل اين نوع اتحاديهها در دنيا نسبت به گذشته از
رواج بيشتري برخوردار بوده است .همکاري ايران با چنين اتحاديههايي
براي کشور ما يک امتياز محسوب میشود و به توسعه روابط اقتصادي
کمک ش��اياني ميکند .اتحاديه اورآس��یا که يک اتحاديه منطقهاي-
اقتصادي اس��ت ،متشکل از کشورهايي اس��ت که هر کدام قابليتها و
ظرفيتهاي قابل توجهي براي شراکت اقتصادي با ايران دارند .روسيه،
ارمنستان ،قرقيزستان ،قزاقستان و بالروس اعضاي اين اتحاديه هستند.
ايران و چند کش��ور ديگر مثل سنگاپور ،مولداوي و ويتنام نيز در مسير
هم��کاري با اين اتحاديه قرار دارند .از زم��ان آغاز بهکار اين اتحاديه در
ژانوي��ه  ،2015وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت کش��ورمان مالقاتي
با مقامات اين اتحاديه داش��ت و تفاهمي مبني بر آغاز مذاکرات صورت
گرفت .اين گفتوگوها دو س��ال به طول انجاميد و در نهايت در هفتم
ارديبهشت سال  97اين توافق بين پنج کشور اتحاديه اقتصادي اورآسیا
و ايران منعقد شد .از آن زمان تا کنون هر روز به ميزان همکاريهاي همه
جانبه ميان دو طرف افزوده شده است تا حدي که بيماري مرگبار کرونا
که تاکنون اقتصاد اکثر قدرتهاي بزرگ جهاني را فلج کرده ،نتوانست از
اين مبادالت بکاهد که اين مسأله از پايداري تجارت با اتحاديه اقتصادي
اورآس��یا و قابليت توس��عه روابط تجاري و اقتصادي با اتحاديه حکايت
دارد .س��ازمان توس��عه تجارت در جديدترين گزارش خ��ود از افزايش
حجم کل تجارت ايران با اتحاديه اورآس��یا از زمان آغاز همکاري با اين
اتحاديه (از پنجم آبان  )1398تا  30خرداد سال جاري به دو ميليارد و
417ميليون دالر خبر ميدهد .اين رقم در مقايسه با مدت زمان مشابه
سال قبل 14درصد رشد داشته است .گفتني است کل ميزان صادرات
ايران به اورآس��یا پس از اجراييشدن موافقتنامه تا  30خرداد  99بالغ
بر 681ميليون دالر بوده که نس��بت به دوره مشابه سال قبل 17درصد
رشد داشته و کل واردات نيز بالغ بر يک ميليارد و 736ميليون دالر بوده
که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 13درصدي مواجه شده است.
صادرات ايران به اورآس��یا در فهرس��ت اقالم ترجيحي اورآسیا به ايران،
از زمان اجراي موافقتنامه به پنج ميليارد و  383ميليون دالر رس��يده
که نس��بت به مدت مش��ابه قبل 63درصد رشد داشته است .همچنين
در خصوص کاالهاي مش��مول تثبيت تعرفه ،افزايش يک درصدي در
ميزان صادرات ايران به اورآس��یا و در کاالهاي مشمول تخفيف تعرفه،
79درصد رشد مشاهده ميشود .از مجموع  383ميليون و51هزار دالر
صادرات ايران به اورآس��یا در اقالم ترجيح��ي در اين مدت 49ميليون
و 73ه��زار دالر (معادل  13درصد صادرات ايران به اتحاديه اورآس��یا)
در اقالم ترجيحي مش��مول تثبيت تعرفه و 333ميليون و 51هزار دالر
يعني مع��ادل  87درصد صادرات در اقالمي بوده که مش��مول کاهش
تعرفه ش��دند .واردات ايران از اورآسیا در فهرست اقالم ترجيحي نسبت
به مدت مشابه قبل 15درصد کاهش داشته است .همچنين در خصوص
کاالهاي مشمول تثبيت تعرفه ،ميزان واردات ايران از اورآسیا و کاالهاي
مش��مول تخفيف تعرفه39 ،درصد کاهش را نشان ميدهد .از مجموع
يکميلي��ارد و 120ميليون دالر کل واردات ايران از اورآس��یا در اقالم
ترجيحي در مدت اج��راي توافقنامه ،فقط 232ميلي��ون دالر معادل
21درصد واردات ايران از اتحاديه اقتصادي اورآس��یا در اقالم ترجيحي
مش��مول تخفيف تعرفهاي به آن اتحاديه ش��دهاند و 888ميليون دالر
يعني معادل 79درصد واردات در اقالمي بوده که هيچ تخفيف تعرفهاي
به اتحاديه اورآسیا تعلق نگرفته است.
جهش صادرات به بازارهاي اورآسیا

از ديگر س��و ،آمارها نش��ان ميدهد در سه ماه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه پارسال به سبب افزايش تجارت برونمرزي و نقشآفريني
توليدکنندگان و بازرگانان داخلي در بازارهاي اورآس��یا ،شاهد افزايش
23درصدي صادرات کاالهاي غيرنفتي از مرزهاي س��ه گانه آستارا در
حاشيه درياز خزر و همس��ايگي جمهوري آذربايجان بودهايم .به گفته
رس��ول اميدي ،مدير کل گمرک آس��تارا ،بازار اورآس��یا فرصت بسيار
ممتازي را براي صادرات کاالها و ارزآوري به کش��ور فراهم کرده اس��ت
و توليدکنندگان ،تجار و بازرگانان از اين ظرفيت و فرصت بايد به خوبي
استفاده کنند .وي اعالم کرد :ميزان مبادالت تجاري در سه ماه نخست
امس��ال با  102درصد رشد نس��بت به دوره مشابه سال گذشته مواجه
شده اس��ت .در واقع ،دليل اصلي رونق صادرات و تجارت در مرز آستارا
همکاري اقتصادي ايران با اتحاديه اقتصادي اورآس��یا اس��ت و کشش
بازارهاي جهاني ايجاب ميکند که فعاالن اقتصادي بيش از پيش براي
توليد بهتر و صادرات بيشتر تالش کنند .اتحاديه اقتصادي اورآسیا در
 29مه  2014بين روسيه ،بالروس و قزاقستان ايجاد و جايگزين اتحاديه
گمرکي اورآسیا شد و بعدها اعضاي آن افزايش يافت و اکنون کشورهاي
عضو آن  20ميليون کيلومتر مربع مساحت و بيش از  183ميليون نفر
جمعيت دارند و  5/2درصد جمعيت جهان را شامل ميشوند .ايران در
س��ال  2016( 1395ميالدي) به اتحاديه اورآس��یا پيشنهاد ايجاد يک
منطق��ه آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديه را داد که مورد اس��تقبال قرار
گرف��ت و مطابق موافقتنامه اعضاي اتحاديه اورآس��یا 862 ،قلم کاال با
پايينترين ميزان تعرفه ،بين اعضاء مبادله ميشود و ايجاد بازار مشترک
در ح��وزه کش��ورهاي عضو ،حذف تدريجي قواني��ن گمرکي در داخل
اتحاديه ،برقراري تعرفه خارجي مش��ترک در ميان کش��ورهاي عضو و
ف اتحاديه است.
هماهنگسازي تشريفات گمرکي از مزايا و اهدا 

بهارستان
طی هفته جاری

خاوازیبهسوالنمایندگان
درکمیسیونکشاورزیپاسخمیدهد

وزیر جهاد کش��اورزی در هفته جاری بهمنظور پاسخگویی به سواالت
نمایندگان در کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیطزیست
مجلس ش��ورای اسالمی حاضر میشود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از خانه ملت ،دستور کار نشستهای کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در روزهای یکشنبه 12
مردادماه و سهش��نبه  14مردادماه اعالم شد .بر اساس این گزارش ،در
نشست امروز (یکشنبه  12مردادماه) تقاضای علیاکبر علیزاده برمی،
نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی
و محیطزیست مجلس شورای اسالمی ،جهت عضویت در کمیسیون
برنامه و بودجه به رأی گذاش��ته میش��ود .همچنین در این نشست با
دعوت از مدیران صندوق بیمه کش��اورزی ،سازمان تأمین اجتماعی و
سایر مسئولین ذیربط مسائل و مشکالت بیمه کشاورزان و محصوالت
کشاورزی بررسی و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ میشود .گفتنی
است در نشست صبح روز سهشنبه  14مردادماه کمیسیون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با دعوت از مسئوالن ذیربط
مسائل ،مشکالت ،پیشنهادات و راهکارهای حمایت از مرغ الین آرین
بررس��ی و کمیته دامپروری کمیسیون نیز گزارشی در این زمینه ارائه
میکند .الزم به ذکر است در نشست بعدازظهر (سهشنبه  14مردادماه)
کمیسیون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیطزیست ،وزیر جهاد
کشاورزی به سواالت نمایندگان پاسخ میدهد.

