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نمايندگان زنبورداران
در ديدار با وزير جهاد کشاورزي چه گفتند؟

اخبـــار
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

افزايش56درصديپرداختپول
بهگندمکاران

مع��اون وزير صنعت ،معدن و تج��ارت از افزايش  56درصد پرداخت پول
گندمها به کشاورزان در سال  99نسبت به مدت مشابه سال قبل به عنوان
مصداق حمايت دولت از کشت گندم در کشور خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت صمت ،يزدان
سيف اعالم کرد :از ابتداي امسال ،هشتميليون و 225هزار تن گندم به
ارزش 20هزار و  700میلیارد تومان از گندمکاران خريداري ش��ده است
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل رش��دی هفتدرصدي دارد .سيف
تأکيد کرد :تاکنون 19هزار و  600میلیارد تومان يعني حدود  95درصد
کل پول گندمها به کش��اورزان پرداخت شده است و باقيمانده مطالبات
بهزودي پرداخت ميشود .مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران افزود:
نرخ خريد تضميني گندم امس��ال نسبت به سال  47 ،98درصد افزايش
داشته و به دوهزار و 500تومان به ازاي هر کيلوگرم رسيده است.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :پيشبيني ميشود خريد گندم
به حدود هشتميليون و 400هزار تن برسد که در اين صورت رشد هشت
تا 9درصدي نسبت به سال قبل خواهيم داشت.
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران:

قيمتهايپايهصادراتي
محصوالت کشاورزي تعديل شود

رئيس کميسيون کش��اورزي اتاق ايران خواستار پيگيري رفع مشکالت
ارزي و تعديل قيمتهاي پايه صادراتي ،تسهيل تخصيص ارز براي تأمين
انواع نهاده ،س��م و ک��ود و اصالح زنجيره ارزش و تأمي��ن مالي در حوزه
کشاورزي توسط وزارت جهاد کشاورزي شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از اتاق ايران ،اعضاي کميسيون کشاورزي
اتاق ايران در نشس��تي با حضور معاون صنايع تبديلي و کس��بوکارهاي
وزارت جهاد کش��اورزي به بيان مشکالت و دغدغههاي خود پرداختند.
عدم تخصيص و تأمين بهموقع منابع ارزي موردنياز واردات انواع س��موم
کشاورزي ،نبود حمايت الزم از صنايع تبديلي ،اختالالت ناشي از سامانه
بازارگاه و نبود سيس��تم حملونقل مناس��ب و يخچالدار براي صادرات
محصوالت فسادپذير ،مسائلي بودند که در اين نشست مطرح شدند.
در ابتداي اين نشست ،رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران با اشاره به
آنچه در جلسه رئيس ،هيئترئيسه اتاق ايران و جمعي از صادرکنندگان
س کل بانک مرکزي مطرح ش��د ،اظهار اميدواري کرد :متناس��ب
با رئي 
با وعدههاي دادهش��ده ،مس��أله قيمت پايه صادراتي انواع محصوالت در
سالهای  97و  98حل شود ،چراکه در حال حاضر بدهي غيرواقعي ارزي
براي صادرکنندگان ايجاد شده است.
علي ش��ريعتيمقدم گفت :اگر امروز به کميته نرخگذاري مراجعه کنيم،
ج��دا از تعيين ن��رخ پايه صادراتي ،ن��رخ ارز  30درص��د پايينتر از نرخ
بخش��نامه مصوب بانک مرکزي محاسبه ميشود .اين رويه موجب شده
است در روند قيمتگذاري  30درصد تعهد کاذب به وجود بيايد.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران تعليق کارتهاي بازرگاني و خروج
صادرکنن��دگان حرفهاي از ميدان صادرات و در نتيجه ورود عدهاي دالل
به اين جرگه را از پيامدهاي اصلي وضعيت کنوني دانست.
س کل بانک مرکزي پس از بحثهاي
شريعتيمقدم خاطرنشان کرد :رئي 
مطرحش��ده در آن نشس��ت ،موافقت کردند تا با نامه وزير اقتصاد درباره
تعدي��ل قيمتهاي پايه صادراتي موافقت کنن��د .اين فعال اقتصادي در
ادامه درخواست کرد :براي آن تعداد از کسبوکارهاي کوچک و متوسط
که به دليل فشارهاي اقتصادي موفق نشدند تعهدات ارزي خود را بهطور
کام��ل ايفا کنند ،براي س��ال  97نيز مانند س��الهای  98و  99معافيت
ماليات��ي در نظر بگيرن��د .در ادامه عدم تخصيص و تأمي��ن ارز موردنياز
واردات انواع س��موم موردنياز در کشاورزي از سوي رئيس هيئت مديره
انجمن توليدکنندگان سموم ايران مطرح شد.
به اعتقاد مس��عود گيلآبادي ،اگر سموم در فصل و زمان خود در اختيار
کش��اورز ق��رار نگيرد ،محصوالت کش��اورزي از بين م��یرود و در فصل
برداشت با کمبود مواجه خواهيم شد.
او اظهار کرد :از ديماه س��ال گذشته تا امروز يکششم ارز موردنياز اين
حوزه تخصيص داده ش��ده که متأس��فانه بيش از  25درصد اين ارز هم
تأمين نشده است .نياز ارزي اين حوزه ،ساالنه برابر با  250تا 300ميليون
دالر است که درخواست ميکنيم تأمين ارز بهطور مستقيم توسط بانک
مرکزي انجام شود.

رئي��س انجمن خوراک دام و طي��ور ايران نيز از رفتارهاي س��ليقهاي با
کارخانهه��اي خ��وراک دام و نبود حمايت الزم از اي��ن بخش انتقاد کرد
و گفت :براي شفافش��دن فرآيند تخصي��ص ارز ،اطالعات و روند کار به
صورت دقيق اطالعرساني شود.
به باور مجيد موافققديري ،وجود بوروکراس��یهای پيچيده موجب شده
اس��ت واردکنندگان براي طي مس��ير و دريافت ارز با مش��کالتي روبهرو
ش��وند .اين فعال اقتصادي همچنين درخواس��ت ک��رد :قوانين و فرآيند
ورود موقت تسهيل شود تا رغبت براي استفاده از اين شيوه افزايش يابد.
رئيس شوراي ملي زعفران هم از باقيماندن بخش قابل توجهي از توليدات
زعفران در دست کش��اورزان به دليل دخالتهاي بيمورد دولت در کنار
تصميمگيريهاي نادرست سخن گفت و تأکيد کرد :دولت و تصميمسازان
حتماً در هنگام تصميمگيري ،نظرات بخش خصوصي و تش��کلهاي هر
بخش را دريافت کنند .به اعتقاد محسن احتشام ،سرمايهگذاريهاي خوبي
در حوزه برندس��ازي و ايجاد زنجيره ارزش براي زعفران انجام شده است،
ام��ا چون حمايت الزم وجود ندارد ،فعاالن اين بخش با مش��کالت زيادي
روبهرو هس��تند .در ادامه اين نشست دغدغههاي ناشي از فعاليت سامانه
ب��ازارگاه و ايجاد امکان فعاليتهاي رانت��ي در کنار آن ،نبود امکانات الزم
براي استفاده از تکنولوژيهاي جديد در صحنه توليد به دليل باالرفتن نرخ
ارز و در نهايت غيررقابتيشدن محصوالت توليدي و از بينرفتن بازارهاي
صادراتي ،از سوي اعضاي کميسیون کشاورزي تشريح شد.
معاون صنايع تبديلي و کس��بوکارهاي وزارت جهاد کش��اورزي نیز در
واکنش به آنچه در اين نشست عنوان شد ،از آغاز پروسه اصالح قيمتهاي
پايه صادراتي خبر داد و از همه انجمنها خواست درخواست خود را براي
اعمال اين اصالحات به دفتر اين معاونت ارسال کنند.
اميد گيالنپور همچنين از پيگيري براي رفع مشکالت و نواقص سامانه
بازارگاه خبر داد و گفت :اين کار در اسرع وقت نهايي ميشود؛ همچنين
پيگير هستيم تا سامانه به گمرک نيز متصل شود و روند ترخيص نهاده و
اعالم آن در تابلوي اصلي سامانه و عرضه آن سريعتر انجام شود.
گيالنپور در بخش ديگري از سخنان خود درباره تخصيص ارز براي نهاده
دامي يادآور ش��د :اولويت تخصيص ارز در اي��ن بخش با توليدکنندگان
اس��ت؛ البته روند به اين ترتيب اس��ت که هيچگونه اولويت ش��رکتي يا
اتحادي��هاي در اين بخش نداريم و اولويتها فقط بر اس��اس کاال تعيين
ميش��ود .در مرحله بعد اولويت با توليدکننده و س��پس بر اساس ترتيب
ثبت سفارشها خواهد بود.

کاظ��م خاواری ،وزیر جهاد کش��اورزی ،نماين��دگان جامعه
زنب��ورداران را در دفترش مالق��ات کرد تا در جريان جزئيات
مس��ائل مه��م و نيازه��اي اصل��ي و داراي اولوي��ت آنه��ا
قرار گيرد.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از باش��گاه زنبورداران ،در اين
نشس��ت مطالبات جامعه زنب��ورداران به صورت ش��فاهي و
مکتوب براي وزير تشريح ش��د و او در اين ديدار ،توضيحات
زنبورداران را بهخوبي شنيد و ضمن تأکيد بر اهميت جايگاه
زنب��ور عس��ل در بخش کش��اورزي ،ب��رای پيگي��ري و رفع
س��ريع عمده موارد مطرحش��ده قول مس��اعد داد تا مديران
تش��کلهاي زنبورداري با نوي��د بهبود اوض��اع از دفتر وزير
خارج شوند.
اعطاي تس��هيالت کمبه��ره و درازمدت به زنب��ورداران عضو
اتحاديه سراسري زنبورداران برای احياي دوباره زنبورستانها،
تأمين نهاده شکر از طريق ش��رکت بازرگاني دولتي ايران به

مي��زان حداقل 50ه��زار تن برای توزي��ع و پخش به صورت
تجميعشده و هدفمند توس��ط اتحاديه سراسري زنبورداران
ايران براي گذراندن شرايط نابهسامان کنوني بهعنوان جيره
غذاي��ي در ش��رايط محدوديت مرات��ع الزم و همچنين نبود
فرهنگ همکاري کش��اورزان و باغداران براي استقرار آسان
کلنيه��ا در باغه��ا و مزارع (بين زنبورداران عضو در س��طح
کشور که دفترچه زنبورداري اتحاديه را اخذ کردهاند) ،تعيين
و اختصاص «رديف بودجه» مشخص براي صنعت زنبورداري
کش��ور در اليح��ه بودجه س��ال  ،1400دس��تور همکاري و
پيگيري قس��متهاي مربوطه در وزارت جهاد کش��اورزي و
توصيه به وزارت متول��ي امور تأمين اجتماعي زنبورداران در
جلس��ه هيئتدولت به منظور حل مشکل «تأمين اجتماعي
زنبورداران» سطح کشور که با سختي کار فراوان و مخاطرات
بس��يار زياد در دش��ت و بيابان در حال توليد هستند ،احياي
س��تاد ملي گردهافش��اني با حضور رياس��تجمهوري برای

پيگيري و تأکيد بر اهمي��ت نهاده زنده و مؤثري به نام زنبور
عس��ل در گردهافش��اني و نق��ش آن در افزايش محس��وس
30درصدي برخي محصوالت کشاورزي و همچنين حفاظت
از مراتع و محيطزيست ،از جمله مطالبات داراي اولويت است
ک��ه در نامه اتحاديه سراس��ري زنبورداران اي��ران به امضاي
حبيباهلل مزارعي خطاب به وزير مورد تأکيد قرار گرفته.
در بخشي از اين نامه ،از مساعدتهاي معاونت بهبود توليدات
دامي جهاد کش��اورزي و شوراي عالي اس��تاندارد به رياست
معاون اول رئيسجمهوري در «تصويب اس��تاندارد اجباري
عسل» سپاسگزاري شده است.
در اين جلسه عفت رئيسيسرحدي ،غالمحسين طهماسبي،
گودرز ميرزاييفر و ميرمحسن موسويان از جامعه تشکلهاي
زنبورداري و مرتضي رضايي معاون امور دام و مش��ير غفاري
مجري طرح توس��عه زنب��ورداري از جمع مس��ئوالن دولتي
حضور داشتند.

در جلسههماندیشی مسئوالن فدراسیون صنایع غذایی با معان امور اقتصادي وزیر کشور مطرح شد

سبزینه

بخش توليد قادر به دادن
تـاوانآزمونوخطاهانيست

فاطمه ابراهیمی

جلسههماندیشی مسئوالن فدراسیون صنایع
غذای��ی با معاون و مديرکل دفتر امور اقتصادي
وزیر کش��ور برگزار ش��د .در این جلس�� ه که با
حضور محس��ن نقاش��ي و اميرثابتپ��ي ،دبير
و رئی��س فدراس��يون صناي��ع غذاي��ي؛ بابک
دينپرست ،معاون امور اقتصادي وزیر کشور و
رضا همايونيفر ،مديرکل دفتر هماهنگي امور
اقتصادي وزیر کش��ور ،برگزار ش��د ،مشکالت
صنايع غذايي کش��اورزي مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
بهگ��زارش «س��بزینه» ،در ای��ن جلس��ه دبير
فدراسيون صنايع غذايي گفت :در سال جهش
توليد با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري،
دس��تورات رئيسجمهور و توج��ه ويژه رئيس
قوهقضائيه و ابالغيههاي ستاد تسهيل و وزارت
کشور ،همچنان وضعيت توليد در شرايط بغرنج
است و با توجه بهوضع حس��اس توليد ،وزارت
صنايع وزير ندارد و سرپرس��تها ش��ايد سعي
خود را بکنند ،ولي نارس��ایيها هر روز مضاعف
و توليدکنندگان نااميدتر ميشوند.
محس��ن نقاش��ي اظهار داش��ت :مس��ئوالن
قطع��اً ميتوانند با رعاي��ت قانون بهبود محيط
کسبوکار که نظرخواهي از تشکلها را الزامی
ميدان��د ،اين آزم��ون و خطاها را ب��ه حداقل
برس��انند ،زیرا توليد ديگر توان دادن تاوان اين
آزمونها را ندارد.
وی درم��ورد توزي��ع عادالنه روغن و ش��کر به
تش��کلها گفت :وزارت صنايع و س��تاد تنظيم
ب��ازار چرا در مقابل توزيع عادالنه به تش��کلها
مقاوم��ت ميکنند؟ فدراس��يون درخواس��تي
ب��ه معاون��ت بازرگاني صمت بهمنظ��ور توزيع
عادالنه روغن و ش��کر براي اعضای فدراسيون
ارائه کرد که بعد از 30روز در پاس��خ گفته شد،
از ب��ازار آزاد تهيه ش��ود .پس تکلي��ف ارزهاي
چهاره��زار و 200توماني براي تهيه روغن خام
و شکر چه میش��ود؟ و تهيه آنها در بازار آزاد
چه معنایي دارد؟
دبي��ر فدراس��يون صناي��ع غذايي ادام��ه داد:
واحدهاي توليدي ب��راي جلوگيري از تعطيل
نشدن واحدهايشان بايد مواد اوليهاي که دولت
ب��راي آن ارز دولتي ميده��د ،آزاد تهيه کنند.
توليدکننده با دالر آزاد مواد اوليه تهيه میکند،
ولي به قيمت پايين محصول خود را میفروشد.
کارآفريني که ش��رافتمندانه سالها براي برند
خود ت�لاش کرده ،نميتواند برن��د خود را نزد
مصرفکنن��ده بياعتبار کند و هر روز قیمت را
باال ببرد.
نقاش��ي ب��ا اش��اره ب��ه افزاي��ش قيم��ت کود
و نهادهه��ا اظه��ار ک��رد :اگ��ر ب��رای افزايش
700درصدي قیم��ت کود و نهادهه��ا اقدامی
انج��ام نش��ود ،کش��اورزي ناب��ود ميش��ود
و نابودي کشاورزي مسلماً نابودي صنايع غذايي
را در پيش دارد.
دبير فدراس��يون صنايع غذايي با اش��اره به در

بهــارستان
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد

جزئيات طرح تأمين کاالهاي اساسي
براي 34ميليون ايراني

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي از
ارائه طرح تأمين کاالهاي اساسي براي  34ميليون نفر خبر داد و گفت:
ت هستند.
 60ميليون نفر در کشور نيازمند حماي 
به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنيم ،جبار کوچکينژاد با بيان اينکه
طرح تأمين کاالهاي اساسي دهکهاي آسيبپذير جامعه توسط وي
تهيه ش��ده و در مجلس مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته است ،اظهار
ک��رد :طبق اين طرح دوفوريتي ،براي ح��دود  34ميليون نفر افرادي
که نيازمند کاالهاي اساسي هستند ،اقالم مورد نياز تأمين ميشود.
عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس از جلسه اخير این
کميسيون براي بررسي طرح تأمين کاالهاي اساسي خبر داد و عنوان
کرد :منابع مورد نياز اين طرح در حال تأمين است تا طبق پيشنهادي
که هس��ت و هنوز در صحن علني مجلس مطرح نش��ده ،دولت بتواند
در اين ش��ش ماه باقيمانده از سال کاالهاي اساسي  34ميليون نفر را
تأمين کند.
کوچکين��ژاد با بي��ان اينکه براي حمايت از اقش��ار ضعيف و نيازمند
جامع��ه که حدودا ً  60ميليون نفر هس��تند ،در بودجه س��ال 1400
مجلس بايد فکري اساسي اتخاذ و منابع الزم براي تحقق اين امر فراهم
شود ،ابراز کرد :طراح اوليه طرح دوفوريتي تأمين کاالهاي اساسي بنده
بودم که االن در کميس��يون برنامه و بودجه مجلس در حال بررس��ي
اس��ت .وي درباره اتمام قريبالوقوع فرآيند بررس��ي طرح دوفوريتي
تأمين کاالهاي اساسي در کميسيون برنامه و بودجه و مطرحشدن آن
براي هفته آينده در صحن علني مجلس سخن گفت و افزود :طبق اين
طرح ،قرار اس��ت کاالهاي اساسي مورد نياز دهکهاي نيازمند جامعه
توس��ط کارتهاي الکترونيکي تأمين شود و دولت موظف است آن را
در کشور اجرايي کند.
نماينده مردم رش��ت در مجلس در پاس��خ به اين پرسش که آيا دولت
و س��ازمان برنامه و بودجه قصد کاهش 36ميليوني جامعه هدف براي
درياف��ت کاالي اساس��ي را دارد ،ه��م عنوان کرد :خي��ر ،طبق طرح
کميس��يون برنامه و بودجه مجلس ،کاالهاي اساسي  34ميليون نفر
تأمين ميشود ،اما برای جمعبندي ،مجددا ً اين موضوع در کميسيون
مطرح خواهد شد.

پیشخـوان
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت اعالم کرد

اولويت تأمين ارز کود و سم
محصوالتکشاورزي

سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت با بيان اينکه ستاد
تنظيم بازار نرخ عرضه ذخاير روغن استراتژيک کشور را اصالح کرد تا
بخش خصوصي در اين حوزه انگيزههاي الزم را براي تأمين مس��تقيم
نهادههاي مورد نياز خود داشته باشد ،گفت :در جلسه اخير مصوب شد
که با توجه به تأثير نهادههاي کشاورزي مانند کود و سم بر محصوالت
کش��اورزي بهخص��وص محصوالت باغ��ي ،بانک مرک��زي تأمين ارز
نهادههاي پايه مانند کود و سم را با اولويت ويژه انجام دهد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،محمدرضا کالمي درباره مصوبات
س��تاد تنظيم بازار و عرضه روغن ذخاير اس��تراتژيک اظهار کرد :نرخ
عرضه روغن آفتابگردان پنجهزار و 500تومان و روغن س��ويا و روغن
پالم نيز پنجهزار و 100تومان مصوب شد.
وي ب��ا تأکيد بر اينکه بخش خصوصي خ��ود بايد وظيفه تأمين مواد
اوليهاش را انجام دهد ،افزود :دولتيکردن اقتصاد به صالح کشور نيست
و ما فقط در حد ذخاير استراتژيک وظيفه و تکليف داريم.

تشکیلکارگروهیبرایرفعموانعتولید
در ادامه جلس��ه معاون امور اقتصادي وزارت کشور گفت:
امنيت غذا و جهش توليد يکي از پراهميتترين برنامههاي
نظام اس��ت و تمام تالشمان رفع موانع توليد است .در اين
چندماه اخير باوجود ش��رايط خاص کش��ور درپی شیوع
کرونا ش��خصاً بههمراه همکاران اقتصادي 15سفر استاني
داش��تيم و با تم��ام وجود براي دس��تیابی به جهش توليد
بوکار
تالش میکنی��م .درباره اجراي قانون محيطکس�� 
پيشقدم بودهايم و جلسات دورهاي با فدراسيون گواه اين
مطلب است.
بابک دينپرس��ت در ادامه درمورد توزيع روغن و ش��کر به تشکلها گفت :حتماً مسأله تأمین
روغن و ش��کر را بهط��ور جدي پيگيري و نامهاي ب��راي توزيع اين اقالم به فدراس��يون تهيه
ميکنيم تا توس��ط ستاد تنظيم بازار س��هميهای برای تأمین این کاالها توسط صنایع غذایی
در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد :بهزودي کارگروهي در وزارت کشور تشکيل خواهد شد که اين کارگروه 24ساعته
در خدم��ت جه��ش توليد و رفع موانع توليد اس��ت .اين کارگروه ق��ادر خواهد بود از تعطيلي
واحدهاي توليدي که مشکالت ادارات دولتي دارند جلوگيري و مشکالت را بهسرعت رفع کند.
مع��اون امور اقتصادي وزارت کش��ور در پاي��ان گفت :عليرغم وضع کروناي��ي ،بنا به اهميت
توليد با رعايت پروتکلهاي بهداش��تی فدراسيون قصد دارد در اسرع وقت جلسهاي با حضور
توليدکنندگان صنايع غذايي در وزارت کش��ور تش��کيل دهد  ،لذا از صنایع غذایی در کش��ور
خواستاریم هرچه سريعتر طرحهايي که در ارتباط با جهش توليد و اشتغال دارند ارائه دهند و
مطمئن باشند از حمايت ما در جهت اشتغال و جهش توليد در چارچوب وظايف وزارت کشور
برخوردار خواهند بود.
دس��ترس نبودن مديران مياني در وزارتخانهها
عن��وان کرد :مس��ئوالن ارش��د وزارت کش��ور
در دس��ترستر هس��تند ت��ا مدي��ران ميان��ه
وزارتخانههاي صمت و جهاد کشاورزي .مديران
ميانه به مشکالت بيتوجهند .تقاضا داريم دایره

بازرسي و شکايات از متخلفان در وزارت کشور
ايجاد شود که به امور توليد و مديران ضدتوليد
رسيدگي کند .با تمام معضالت در سال جهش
توليد کارآفريناني هستند که تصميم به توسعه
واحد خود دارند؛ اما با بيتوجهي شديد مديران

ميانه روبهرو ميشوند .درحالحاضر بيتوجهي
شديدي در ادارات مسئول بهوجود آمده است.
نقاشي ضمن اش��اره به همکاري خوب وزارت
کش��ور با فدراسيون براي حل مشکالت عنوان
ک��رد :با توجه ب��ه آنکه بس��یاری از معضالت
اعضاي فدراس��يون توسط معاون وزارت کشور
بهصورت قاطع و جهادي حل شده است ،اينبار
ه��م تقاضا داريم که صنايع غذايي و امنيت غذا
را دريابيد.
صنايع غذايي به متولي نياز دارد

رئيس هيئتمديره فدراس��يون صنايع غذايي
کش��اورزی هم گفت :صنايع غذايي به متولي
ني��از دارد .اگر توليدکنن��دگان صنايع غذايي
از ي��ک حمايت نس��بي هم برخوردار باش��ند،
قادرن��د محصول خود را بهترين کيفيت توليد
کنن��د و بازارهای صادرات��ی را افزايش دهند.
نگرانيها و دغدغههاي توليد هر ساعت بيشتر
ميش��ود ،البته ميتوانيم ب��ا طرحهايي که در
دست داريم اش��تغال ايجاد کنيم و واحدهايي
نی��ز هس��تند ک��ه ب��ا کوچکتري��ن حمايت
ميتوانند ظرف مدت کوتاهي برای صدها تن
اشتغال ايجاد کنند.
امير ثابتپي ادام��ه داد :قيمت مواد اوليه ثابت
نيس��ت و رو به افزايش است و دالالن قيمتها
را لحظ��هاي تعیی��ن کرده و ب��ه توليد اجحاف
ميکنن��د .توليدکننده چ��ون نميتواند اعتبار
خود را از دس��ت بدهد ،مجبور است مواد مورد
نی��از خود را تهيه کند؛ ولي اي��ن کار اگر ادامه
داش��ته باش��د ،همين واحدهايي هم که فعال
هستند ،در مسير خطرناکي قرار میگیرند.

آیين نشان ارادت و همدلي در وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد

آیي��ن نش��ان ارادت و همدلي با حضور نماين��ده وليفقيه در
وزارت جهاد کشاورزي در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد

کشاورزي ،حجتاالسالموالمسلمين سيدرضا تقوي ،نماينده
ولي فقيه در وزارت جهاد کش��اورزي ،در آيين نشان ارادت و
همدلي گفت :اکنون  41لوس��تر جهت نصب در صحن مطهر

حضرت فاطمهالزهرا(س) در نجف اش��رف ارس��ال ميشود و
سومين مرحله رزمايش مواسات ،همدلي و کمک مومنانه نيز
توسط وزارت جهاد کشاورزي اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه محبت يکي از جلوههاي فرهنگ شيعه
است ،افزود :ش��يعه در طول تاريخ سعي کرده با موج محبت
نسبت به پيشوايان معصوم(ع) فرهنگ خود را ترويج کند.
تقوي با بيان اينکه دين و دينداري چيزي جز محبت نيست،
گفت :محبت انسانها را در کنار يکديگر به هم پيوند ميزند.
نماينده وليفقيه در وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه
کمکه��اي مومنانه جلو ه ديگري از انساندوس��تي اس��ت،
تصريح کرد :کمککنندگان ،محبت و عش��ق خود را به ديگر
انسانها نشان ميدهند .سردار سليماني نيز عشق خود را در
طبق اخالص گذاش��ت و س��عي کرد محبت به اهل بيت(ع)
را ابراز کند.
وی با اشاره به بستههاي کمکهاي مومنانه گفت :اين بستهها
نمادي از عش��ق اس��ت و فرهنگ بسيجي ،فرهنگ استقالل،
عش��ق به انس��انهاي مطهر و پاک ،واليتمداري ،شهادت و
ايثار است .تقوی با تأکيد بر اينکه نسل جديد بايد با فرهنگ
بسيجي بيشتر آشنا ش��ود ،ادامه داد :قطعاً عشق با فرهنگ
بهوجود ميآيد.

مکلفشدن بانک مرکزي

براي تأمين ارز دانههاي روغني و کنجاله سويا
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت درباره ديگر مصوبات
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار نيز گفت :در خصوص تأمي��ن ارز دانههاي
روغني و کنجاله س��ويا مقرر ش��د که بانک مرکزي تأمين ارز را انجام
ده��د؛ همچنين با توج��ه به تکاليف نيروي انتظامي ،دادس��تانيها و
ساير دستگاههاي نظارتي بهویژه نيروهاي مرزباني و نيروهاي مستقر
در نقاط مواصالتي کش��ور ،مقرر شد با کس��اني که در مسير حمل و
نقل نهادههاي دامي با اختالط ش��ن و ماس��ه س��عي در تقلب در تناژ
اين کاالها را دارند و س��بب ضرر به دامدار و غيرکيفيش��دن محصول
ميشوند ،بهشدت برخورد شود .در اين راستا ،اتاقهاي تعاون ،بازرگاني
و تش��کلهاي توليدي و توزيعي مکلف ش��دند گزارشهاي خود را به
دادستاني ،س��ازمان حمايت ،نيروي انتظامي و دبيرخانه تنظيم بازار
منعکس کنند.
وي افزود :در خصوص هزينههاي نقل و انتقال ارز نيز مقرر شد کميته
تخصيص ارز وزارت صمت براي ريال عمان و ساير ارزها پيشبينيهاي
الزم را انجام دهد تا کاالهاي مورد نياز بدون مشکل تأمين شود.

ورود تجار همسايه به کف بازار استانها

اين مقام مسئول درباره ساير مصوبات ستاد تنظيم بازار کشور نيز بیان
کرد :با توجه به دريافت اخباري مبني بر ورود تجار کشورهاي همسايه
به کف بازار اس��تانهاي ما براي خريد محصوالت کش��اورزي سيب و
پرتق��ال به قيمت س��ردرخت و صادرات اين محص��والت به نام خود،
اتاقهاي بازرگاني و تعاون مکلف ش��دند با برگزاري جلسات تخصصي
راهکار قانوني براي تأمين حداکثر سود صادرات براي توليدکنندگان و
فعاالن اقتصادي را به کارگروه تنظيم بازار ارائه دهند.
وي ادام��ه داد :براي اينک��ه مقادير افزايش ص��ادرات در قالب نرخ ارز
تأثيرگذار در بازار به باالرفتن قيمت اين محصوالت براي مصرفکننده
منجر نش��ود ،کارگروه��ي مکلف به رص��د و پايش این موضوع ش��د؛
همچنين ب��راي حمايت از توليدکننده ،مصرفکننده و فعال اقتصادي
ب��ه وضع ع��وارض صادراتي نيز در صورت لزوم توجه میش��ود .کالمي
در بخش ديگري از س��خنان خود با يادآوري اينکه طرح ذخيرهسازي
سيب و پرتقال را هر ساله با دو هدف اصلي انجام ميدهيم که حمايت از
توليدکننده در فصل برداشت يکي از اين اهداف است ،گفت :وقتي دولت
ب��ه عنوان يک عامل کمي به ب��ازار ورود ميکند و خريد انجام ميدهد،
قاعدتاً افزايش تقاضا محسوب ميشود و با افزايش قيمت سردرخت براي
باغدار س��ودمند خواهد شد .وي با بيان اينکه طبق گزارشي که وزارت
جهاد کش��اورزي در جلسه ستاد تنظيم بازار ارائه کرد ،خوشبختانه در
توليد پرتقال در س��ال جاري حدود  15درص��د افزايش توليد خواهيم
داشت ،اظهار کرد :امسال انواع پرتقال ناول ،والنسيا ،خوني و ساير اقالم
حدود سهميليون و  471هزار تن توليد ميشود که نسبت به سهميليون
تن سال گذشته تقريبا  15درصد رشد خواهد داشت؛ همچنين در توليد
س��يب نيز حدود يکدرصد نسبت به سال گذشته رشد خواهيم داشت
که اميدواريم با اين رشد توليد ،بازار نيز متعادل شود.

