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اخبار

کاهش۶۹درصدیترخیصبرنج
درسالجاری

خشکسالی و کاهش تولید برنج موجب شد وزارت صمت رفع ممنوعیت
واردات برن��ج در فصل کش��ت را مصوب کند ،اما ب��ا مخالف وزارت جهاد
کش��اورزی این ممنوعیت پا برجا ماند .این درحالی است که کارشناسان
معتقدن��د با توجه به کاهش تولید داخل��ی و افت واردات ،کمبود و گرانی
برنج محتمل است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،هر ساله با هدف حمایت از کشاورزان
داخلی در فصل برداش��ت برنج ،ممنوعیت واردات اعمال میش��ود که به
اصطالح به آن ممنوعیت فصلی گفته میش��ود .ممنوعیت فصلی معموالً
از ابت��دای مردادم��اه تا پایان آبانماه اعمال میش��ود و در این بازه زمانی
ترخیص برنج نیز از گمرک ممنوع اس��ت؛ اما امس��ال با توجه به کاهش
قابلتوجه بارندگی س��ال متفاوتی برای کش��اورزی کشور است .کاهش
بارندگی موج��ب کاهش تولی��د بیشتر محصوالت کش��اورزی ازجمله
برنج ش��ده اس��ت .این موضوع مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار
گرفته است.
فرام��ک عزیزکریم��ی ،مدیرکل دفت��ر محصوالت اساس��ی وزارت جهاد
کش��اورزی ،پیشت��ر اع�لام ک��رد :بهدلیل کاه��ش بارندگیه��ا و وقوع
خشکسالی در سالجاری پیشبینی میشود سطح کشت برنج و میزان
تولید بهجز دو استان گیالن و مازندران در سایر استانها بهترتیب حدود
 24و 22درصد کاهش یابد.
در این ش��رایط وزارت صمت رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت
را مط��رح و مصوب کرد ،اما این مصوبه با مخالف وزارت جهاد کش��اورزی
اجرایی نش��د .کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش تولید داخلی و افت
واردات ،کمبود و گرانی برنج محتمل است.
مس��یح کش��اورز ،دبیر انجمن واردکنندگان برنج ای��ران ،درباره آخرین
وضعی��ت ذخایر برنجهای وارداتی در ش��رایط کاهش تولید داخلی اظهار
ک��رد :براس��اس گزارش گم��رک ،می��زان ترخیص برنج از گم��رکات در
سالجاری هم از نظر وزنی و هم ارزشی کاهش 69درصدی داشته است.
وی تصریح کرد :از ابتدای سالجاری تا نیمه تیرماه میزان ترخیص برنج از
گمرکات 86هزار و 367تن بوده است ،درحالی در سال گذشته در همین
بازه زمانی 277هزار و 691تن برنج ترخیص شده بود .کشاورز با تأکید بر
اینکه درحالحاضر برنج موجود در بنادر و گمرکات کش��ور فقط 37هزار
و 147تن است ،افزود80 :هزار تن دیگر ثبت سفارش شده که احتماالً تا
قبل از آغاز ممنوعیت امکان ترخیص ندارند.
رئیس اتاق اصناف تهران:

بازار تهران
در تعطیالت ۶روزه هم تعطیل است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :بازار تهران طبق مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا در ش��رایط قرمز کرونایی تعطیل اس��ت و در شش روز آینده نیز
تعطیل خواهد بود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،قاسم نودهفراهانی
اظهار کرد :طبق مصوبه امروز دولت تمام ش��هرهای اس��تانهای تهران و
البرز از امروز (سهش��نبه) بهمدت ششروز یعنی تا روز یکشنبه تعطیل
میش��وند .رئیس اتاق اصناف تهران افزود :از زمانیکه تهران به رنگ قرمز
کرونای��ی درآمده ،بازار تهران تعطیل بوده اس��ت .بعض��اً بهدلیل فعالیت
بانکها کسبه بازار مجبور به فعالیت بودند ،اما در این ششروز که تعطیل
رس��می اعالم ش��ده ،بازارهای تهران نیز تعطیل خواهد شد .او بیان کرد:
امیدواریم بانکها نیز در این ایام تعطیل اعالم ش��وند که بازاریان با خیال
راحت واحدهای صنفی خود را تعطیل کنند.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد

پرداختیکهزارمیلیاردتومانازمنابع
هدفمندیبرایخریدتضمینیگندم

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی جامعه
از پرداخت یکهزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی سازمان هدفمندی
یارانهها ،امید حاجتی با اش��اره به ضرورت پرداخت بهموقع و بدون تأخیر
مطالبات کشاورزان گندمکار همزمان با خرید تضمینی گندم و تحویل آن
گفت :مبلغ یکهزار میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم
به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداخت شد .درحالحاضر
پروسه خرید تضمینی گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک در امنیت
غذای جامعه از اولویتهای سازمان هدفمندسازی یارانهها است.
وی ادامه داد :نگاه و رویکرد این س��ازمان در خرید محصوالت استراتژیک
از کش��اورزان نیز بر این قرار گرفته است که بعد از خرید محصول توسط
دولت ،سریعاً مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
رئیس اتحادیه نانوایان اهواز:

قیمتواقعینان2برابرقیمتفعلیاست

رئیس اتحادیه نانوایان اهواز گفت :نرخنامه دستوری نه به درد ما میخورد
و نه مردم ،زیرا نانوایان به حق خود نمیرس��ند و نان خوب هم به دس��ت
مردم نخواهد رسید.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،امیر دهقان اظهار کرد :مدتهای
زیادی اس��ت که روی آنالیز قیمت نان کار شده و از سال گذشته تاکنون
چندینب��ار این آنالیز بهدلیل افزایش قیمت آیتمهای مورد اس��تفاده در
نانوایی مانند خمیرمایه ،دستگاهها ،ابزارهای بهداشتی ،دستمزد کارگر و
هزینههای آب ،برق و گاز تغییر کرده است.
وی افزود :اگرچه ما از س��ال گذشته تاکنون آنالیزها و نرخنامههای قیمت
نان را به مسئوالن ذیربط ارائه کردهایم؛ اما تاکنون اقدامی برای افزایش
قیمت نان توسط مسئوالن انجام نشده است .رئیس اتحادیه نانوایان اهواز
با بیان اینکه همیش��ه یکس��ال پس از ارائه آنالیزهای قیمتی مسئوالن
ترتیب اث��ر دادهاند ،گفت :آخری��ن نرخنامه مصوب ب��رای قیمت نان در
سال ۹۸به تصویب رسید که این نرخنامه نیز سال ۹۷به مسئوالن مربوطه
ارائه ش��ده بود .دهقان با اشاره به وضعیت نرخنامه نان در استان اصفهان
عنوان کرد :نرخنامهای که ما برای قیمت نان در نظر گرفتهایم ،در آبانماه
سال گذشته در اصفهان اجرایی شد .وی با بیان اینکه قیمت واقعی نان دو
برابر قیمت فعلی است ،تصریح کرد :اگر بخواهیم نرخ واقعی نان را در نظر
بگیریم ،قیمت نان تا ۱۰۰درصد باید افزایش یابد تا نانوا بتواند هزینههای
جانب��ی کار خ��ود را پرداخت کند و در غیر این ص��ورت باید در آیتمهای
مورد استفاده در نانوایی مانند استفاده از کارگرهای مجرب یا دستگاههای
درجه یک صرفهجویی کند.
رئی��س اتحادیه نانوایان اهواز گفت :اگر بخواهیم نانوایان پیش��رفت کنند
باید آنالیزهای قیمتی ارائه شده توسط اتحادیه اجرایی شوند؛ آنالیزهای ما
چکشکاری میشوند و نرخی را که برای سال گذشته مناسب بوده است،
برای س��الجاری در نظر میگیریم .وی گفت :قیم��ت اجناس بهصورت
ساالنه افزایش مییابد؛ اما برای نانوا یک نرخنامه در نظر گرفته میشود و
باید تا چند سال طبق آن نرخنامه امرار معاش کند.

رئیسجمهور در مراسم افتتاح طرحهای ملی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد

سرمایهگذاری11هزارمیلیاردتومانی
در بخش آب ،خاک و آبزیان

سبزینه

رضا کالنی

حجتاالس�لام و المسلمین حسن روحانی روز
گذش��ته در افتتاح طرحهای ملی وزارت جهاد
کش��اورزی در سراسر کشور در هشتادودومین
برنام��ه پویش تدبیر و امی��د برای جهش تولید
گفت :امیدوارم در کار بس��یار مهم کش��اورزی
همه مس��ئوالن بتوانند گامه��ای بیشتری در
دولت بعد بردارند و اکنون ۲۵هزار هکتار طرح
جامع در اس��تانهای مختلف و ۴۱هزار سامانه
آبی��اری نوین به بهرهبرداری رس��ید .طرحهای
افتتاح شده با س��رمایهگذاری بیش از ۱۱هزار
میلیارد تومان در زمینه تحول در آب و خاک و
در زمینه آبزیان بود.
رئیسجمهور با اش��اره ب��ه آمار ارائه ش��ده از
سوی وزیر جهاد کشاورزی گفت :آمار و ارقامی
وجود دارد ،نشان میدهد کشاورزان ،مسئوالن
کشاورزی ،مهندسان و همه تالشگران در بخش
کش��اورزی ،آب و وزارت نی��رو در مجموع کار
عظیم و بزرگی را به انجام رس��انند که محصول
آن را مردم در زندگ��ی خود و در خودکفایی و
خوداتکایی مشاهده میکنند.
وی اضافه کرد :در برنج ،ش��کر ،روغن و نباتاتی
ک��ه روغ��ن از آن میگیریم و ه��م در گندم و
آبزیان تولید محصوالت ما قابلمالحظه است و
اکنون میتوانیم این محصوالت را با هشتسال
گذشته مقایسه کنیم و این نشاندهنده تالش
همه کشاورزان برای امنیت غذایی کشور است.
بهرهبرداری از ۲۵هزار هکتار

طرح جامع کشاورزی
رئیسجمه��ور با اش��اره ب��ه طرحهای��ی که به
بهرهبرداری رسید ،ادامه داد۲۵ :هزار هکتار طرح
جامع در اس��تانهای مختلف و ۴۱هزار سامانه
آبیاری نوین به بهرهبرداری رس��ید که همه این
طرحها میتواند منجر به تحول مثبت در زمینه
کشاورزی ش��ود .رئیسجمهور افزود :طرحهای
افتتاح ش��ده با س��رمایهگذاری بیش از ۱۱هزار
میلیارد تومان در اس��تانهای مختلف در زمینه
تحول در آب و خاک و در زمینه آبزیان بود.
خاک در کشاورزی

جایگاه بسیار مهمی دارد
وی با تأکید بر اینکه مس��أله آب و خاک برای
ما بس��یار مهم است ،گفت :مردم فکر میکنند
فق��ط آب خیلی مهم اس��ت ،البته آب منش��أ
حیات اس��ت و جایگاه خود را دارد؛ اما در بحث
کشاورزی خاک هم جایگاه بسیار مهمی دارد.
خاک نعمت و سرمایه بزرگی است که در طول
میلیونها س��ال به ای��ن صورت آماده ش��ده،
بنابراین حفظ خاک برای ما مهم است.
وزیر جهاد کشاورزی :در 8سال

گذشته ۶۱۸هزار هکتار کار زیربنایی
در حوزه کشاورزی انجام شده

که حد فاصل زمانی انقالب تا سال۹۲

این میزان ۴۰۰هزار هکتار بوده است

رئی��س دولت تدبیر و امید افزود :وقتی به بحث
مس��کن میرس��یم ،نباید خاک کشاورزی را از
بین ببریم و باید مسکن را در جایی بسازیم که
مناسب اس��ت .مراتع و جنگلها باید حراست
ش��وند؛ چراکه ب��رای حفظ خاک بس��یار حائز
اهمی��ت هس��تند و تالشهای خوب��ی در این
دول��ت در زمینه جن��گلکاری و زراعت چوب
صورت گرفته است.
در زمینه کشاورزی

معیارهای خوبی داریم
رئیسجمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه در زمین��ه
کش��اورزی معیاره��ای خوب��ی داری��م ،گفت:

مدیران کش��اورزی ما در طول این هشتسال
خدمات ارزش��مندی انج��ام دادن��د .حجتی،
وزیری پرتالش و عالقهمند به کش��اورزی بود.
وقت��ی در دولت دوازدهم میخواس��ت وزارت
جهاد کش��اورزی را قبول نکند و گفت دوست
دارد ب��رود در خوزس��تان و زمینهایی را که به
کاش��ت درخت برای مهار خاک و ریزگرد مهیا
کند این حرف را از ته دل میزد .تا زمانیکه بود
بسیار تالش کرد و بعد از دوران او خاوازی که از
معاونان حجتی بود ،این کار را ادامه داد.
در تولید گندم ،برنج و شکر

خودکفا هستیم
روحان��ی گف��ت :دولت در این هشتس��ال در
زمینه کش��اورزی کارهای خوبی انجام داد و در
بعضی از زمینهها به خودکفایی رسیدیم .اکنون
در بعضی از محصوالت کش��اورزی مثل گندم،
برنج و ش��کر خودکفا هستیم؛ یعنی در شرایط
نرمال در تولید این سه محصول کشور میتواند
روی پای خود بایستد.
در شرایط خشکسالی

نمیتوانیم خودکفا باشیم
رئی��س دولت تدبی��ر و امید گفت :در ش��رایط
خشکس��الی متأس��فانه نمیتوانی��م خوداتکا
باشیم ،بهدلیل اینکه بخش بزرگی از زمینهای
کش��اورزی ما دیم اس��ت؛ اگر همه زمینهای
کش��اورزی ما آبی بود و سدهای ما هم به اندازه
کافی آب داش��ت ،شاید دچار تنش نمیشدیم،
اما وقتی که بسیاری از زمینهای ما دیم است،
دیم کام�ل ً
ا متکی به ب��اران به ان��دازه کافی و
بهموقع اس��ت و اینکه باران در چه زمانی و چه
مقداری میبارد ،برای ما مهم است.
کاهش 52درصدی بارندگی

نسبت به سال گذشته
روحانی افزود :متأس��فانه امسال شرایط بسیار
سختی را میگذرانیم ،یعنی شرایط ما از لحاظ
خشکسالی خاص است که در ۵۰سال گذشته
چنی��ن خشکس��الی تقریباً کمنظیر اس��ت و
امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲درصد
کاهش بارندگی داریم.
وی تصریح کرد :بههمین دلیل هم در مس��أله
آب و هم در مس��أله برق دچار مش��کل شدیم.
م��ردم عزیز ما در خوزس��تان و در بس��یاری از
استانهای جنوبی در دام و کشاورزی در شرایط
کمآبی دچار مش��کل ش��دند .مردم خوزستان
علیرغم اینکه توصیه ما این بوده که در آنجا
برنجکاری نشود ،اما سالهاست برنجکاری هم

انج��ام میدهند که خ��ود آن هم مزید بر علت
ش��ده و همه دست به دس��ت هم داده و مردم
عزیز در سختی قرار گرفتند.
مردم هر چقدر ناراحت باشند

حق دارند
رئیسجمه��ور بیان کرد :برای اینکه مش��کل
مردم عزیز خوزس��تان را حل و جبران خسارت
کنیم ،مصوبات بس��یار خوبی در دولت داشتیم
و جاهایی که باید آبرس��انی شود ،آبرسانی
انج��ام میش��ود .روحان��ی عنوان ک��رد :مردم
هرچقدر ناراحت باشند ،حق دارند؛ زیرا تا وقتی
که انس��ان دامپروی و کش��اورزی نکرده باشد،
معنای آن را نمیداند.
وقتی مس��ئول دامپروری میبین��د دام پیش
چشمش غذای کافی یا حتی گاهی آب به اندازه
کافی در اختیار وی نیس��ت ی��ا درخت باغ وی
خشک میشود یا محصول کشاورزی وی از بین
میرود ،فقط بحث مالی نیست که پول و اموال
وی از دس��ت میرود ،بلکه مانند این اس��ت که
جان وی از دس��ت میرود؛ یعنی بهقدری برای
وی مهم اس��ت و همه محصوالت کش��اورزی،
نخلس��تانها و باغها که شبیه فرزندانش است
و بسیار برایشان سخت است و به لحاظ عاطفی
هم در فشار قرار میگیرند.
دولت لحظهای نیست

که به فکر مردم نباشد
وی ادامه داد :دولت لحظهای نیست که به فکر
مردم نباش��د و اگر جایی خشکس��الی ،زلزله
یا س��یل مردم را آزار میده��د ،همه توانمان را
بهکار میگیریم .البته گاه��ی توان ما به اندازه
خس��ارتهای مردم نیس��ت و گاه��ی با تأخیر
مواجه میش��ود ،خدم��ت م��ردم عزیز عرض
میکن��م ک��ه دولت ب��ا همه ت��وان در خدمت
مردم است.
رئیسجمه��ور تصری��ح کرد :ب��رای من و همه
وزیران و همه مس��ئوالن هیچ تفاوتی نمیکند
که هفتههای آخر دولت یا هفته اول اس��ت .ما
تا ساعت آخر مس��ئول هستیم و بار مسئولیت
بر دوش ما اس��ت و باید تالش کنیم ،س��اعتی
هم که تحویل دولت بعدی دادیم ،دولت بعدی
مسئولیت میپذیرد و همه باید دولت بعدی را
ی��اری کنیم؛ زیرا بدون یاری و کمک مردم کار
پیش نمیرود.
روحان��ی خاطرنش��ان ک��رد :البت��ه در بخش
کش��اورزی بار کش��اورزی بر دوش کشاورزان
عزیز است و زحمت را آنها میکشند ،مدیران
ما هم تالش میکنند و دولت هم برنامهریزی و
تالش میکند .در طول این هشتسال کارهای

بس��یار خوبی انج��ام گرفته اس��ت .وی افزود:
زمینهای��ی که امروز آبیاری قطرهای مدرن در
آنها انجام میشود ،تقریباً دو برابر شده است.
انجام ۶۱۸هزار هکتار

کار زیربنایی کشاورزی
وزیر جهاد کش��اورزی هم در این مراسم گفت:
در هشتس��ال گذش��ته ۶۱۸ه��زار هکتار کار
زیربنایی در حوزه کش��اورزی انجام ش��ده که
حدفاصل زمانی انقالب تا س��ال ۹۲این میزان
۴۰۰هزار هکتار بوده است.
کاظم خاوازی با بیان اینکه کل ظرفیت صنایع
غذای��ی و تبدیلی در س��ال۳۲ ،۹۲میلیون تن
بوده اس��ت ،افزود :درحالحاض��ر این ظرفیت
به ۷۲میلیون تن افزایش یافته که این موضوع
ب��ه ص��ادرات و کاه��ش ضایع��ات محصوالت
کش��اورزی کمک ش��ایانی میکند .وی گفت:
همچنین شهرکهای کشاورزی که از سال ۹۲
راهاندازی شدهاند ،تعدادشان به ۲۹۵رسیده که
زمینه فعالیت این شهرکها از گلخانه تا شیالت
و دامپروری است.
رئیسجمهور :کارنامه دولت

در بخش کشاورزی قابل قبول است

و امیدوارم دولت بعد بتواند در این زمینه
گامهای بیشتری بردارد

وزیر جه��اد کش��اورزی گف��ت :درحالحاضر
۱۰۳ش��هرک در اختیار بخش خصوصی است
و باق��ی بخ��ش دولتی اس��ت .خ��اوازی افزود:
این ش��هرکها به ش��کل تخصصی به مسائل
کش��اورزی میپردازن��د و ب��ه برندس��ازی و
توسعهسازی کمک شایانی میکنند.
وی گفت :در بحث ش��یالت نیز ش��اهد رش��د
بس��یار مناسبی هستیم ،به شکلی که در حوزه
ماهی��ان خاویاری رش��د پنج و س��ه درصدی
تجرب��ه ش��ده و درحالحاض��ر ۱۷۰مزرع��ه
پ��رورش ماهی خاویاری وجود دارد .وزیر جهاد
کشاورزی افزود :ظرفیت تولید ماهی خاویاری
درحالحاضر ۱۳هزار تن اس��ت ک��ه با افتتاح
این طرحهای ای��ن ظرفیت دوهزار تن افزایش
مییاب��د .پ��رورش ماهی در دریا رش��د خوبی
داشته اس��ت و اکنون این ظرفیت دوهزار تنی
نیز به همین موضوع اختصاص دارد .وی افزود:
تولید ماهیهای زینتی نیز اش��تغالزایی بسیار
مناسبی دارد و صادرات در این حوزه هشتبرابر
افزایش یافته است.

جایگاه ششم ایران در صادرات سبزیجات تازه در ۲۰۱۹
درحالیکه ایران در  ۲۰۱۹شش��مین صادرکننده سبزیجات
ن حمل اس��تاندارد هزینه صادرات را
تازه بوده ،کمبود ماش��ی 
افزایش داده ،بهطوریکه به گفته یک صادرکننده ،ارس��ال بار
از آستارا تا مسکو چهار هزار دالر تمام میشود.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ب��ازار ،درحالیک��ه ایران
تولیدکننده س��بزیجات بسیاری اس��ت؛ اما بهدلیل مشکالت
حملونقل و بهدلیل اینکه امکان ارسال بار بهصورت سالم به
ی میسر نیست،
بازارهای دور برای تولیدکنندگان ایرانی بهخوب 
چندان نتوانس��ته در این مسیر موفق باش��د .صادرکنندگان
فعال در این حوزه از دور ریز 50درصدی سبزیجات در مسیر
صادرات بهدلی��ل کمبود کانتینرهایی یخچالدار و روشهای
ی مینالند.
ی داخلی و خارج 
س��نتی صادرات و محدودیتها 
ای��ن موض��وع در آماره��ای خارجی نی��ز نمود عین��ی دارد؛
بهطوریکه براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان فائو در
سال زراعی  2020_2019کشور ایران علیرغم ظرفیتهای
موجود از نظر حجم صادرات نهایتاً در جایگاه شش��م جهانی
قرار داشته؛ اما صادرات سبزیجات تازه ایران در مدت نامبرده
از نظر ارزش صادراتی قابلقبول نبوده و نتوانس��ته حتی بین
۱۰کشور برتر قرار بگیرد .همچنین براساس آمار منتشر شده
از سوی سازمان فائو ،کشور چین ،هند و ویتنام در سال۲۰۱۹
در جایگاه اول تا سوم تولیدکنندگان برتر انواع سبزیجات تازه
قرار گرفته است .از سوی دیگر این دادههای منتشر شده نشان
میدهد که در سال  2020_2019کشور مکزیک بیشترین
حجم سبزیجات تازه را صادر کرده است و پس از آن نیز چین
و هلند قرار گرفتهاند .شایان ذکر است ،این گزارشها حاکی از
این است که در زمان نامبرده سه کشور آمریکا ،امارات و آلمان
بیشترین واردات سبزیجات تازه را رقم زدهاند.

بازار روسیه و اوکراین

خواهان سبزیجات ایران است
س��یاب حس��نپور ،ازجمل��ه تولیدکنن��دگان و از مع��دود
صادرکنندگان س��بزیجات است که بهطور خاص دو محصول
شوید و جعفری را به دو کشور اوکراین و روسیه صادر میکند.
وی در اینخصوص گفت :ما بهطور تخصصی در بخش تولید و
صادرات دو محصول شوید و جعفری کار میکنیم و هر آنچه را
تولید میشود به دو کشور اوکراین و روسیه صادر میکنیم .در
حقیقت این دو سبزی را در دزفول کشت کرده و در همانجا
س��ردخانهای برای نگهداری محصول و بستهبندی کردن آن
احداث کردهایم؛ لذا کل مراحل را در آنجا انجام میدهیم.
وی درخصوص مش��کالت حمل و نقل و پیامدهای آن گفت:
با توجه به ش��رایط حمل و نقلی که در ای��ران وجود دارد و از

س��وی دیگر به دلیل وضعیت خاص سبزیجات که بهراحتی از
بین میرود و ضایعات باالیی دارد ،معموالً این دو سبزی را به
می��زان حدود ۱۵تن در هر ماش��ین بار میزنیم که این حجم
بار ارسالی بین  ۱۰تا ۱۵هزار دالر در بازار دو کشور اوکراین و
روسیه ب ه فروش میرود.
این صادرکننده ادامه داد :جالب اس��ت بدانید هزینه حمل و
نقل در کش��ور بهازای هر ماش��ین حداقل یکهزار دالر است
و پ��س از آن باید در خارج از کش��ور از طریق ناوگان خارجی
محموله ارس��ال میشود ،چون به اندازه کافی ماشین حمل با
اس��تانداردهای الزم در کش��و وجود ندارد و لذا در مرز باید از
ناوگان خارجی استفاده کنیم که بهتبع هزینهها را باال میبرد؛
بهطوریکه معموالً هر ماشینی که به اوکراین و مسکو میرود
سههزار و  ۵۰۰تا پنجهزار و ۵۰۰دال ر هزینه دارد.
حسنپور خاطرنشان کرد :به این ترتیب بهطور متوسط هزینه
حمل و نقل از آستارا تا مسکو چهارهزار دالر میشود.
صادرات سبزیجات ۵۰درصد تلفات دارد

ای��ن صادرکنن��ده س��بزیجات درخصوص مش��کالت نقل و
انتقال پول نیز اظهار داش��ت :درمورد نق��ل و انتقال ارز همه
صادرکنندگان مش��کل دارند؛ چراکه قان��ون بازگرداندن ارز
حاص��ل از صادرات به س��امانه را داری��م؛ درحالیکه درمورد
محصوالت کش��اورزی واقعیت این اس��ت که در این حوزه در
هنگام صادرات حداقل ۵۰درصد سوختوس��وز داریم؛ اما باز
هم هزینه این تلفات گردن صادرکنندگان افتاده است که باید
به سامانه نیما واریز کنند .با این تفاسیر اغلب صادرکنندگان
اکنون به نام خودش��ان نمیتوانن��د محصولی را صادر کنند و
به اجبار از طریق شرکتهای متفرقه بار را ارسال میکنند.

بهارستان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

۱۶هزار میلیارد تومان یارانه
برای واردات گندم هزینه شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :واردات گندم ارزبر است و سال
گذش��ته برای واردات سهمیلیون تن گندم با تخصیص ارز چهارهزار و
۲۰۰تومانی حدود ۱۶هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،پرویز اوس��طی درخصوص
می��زان خری��د تضمینی گندم و نی��از به واردات ای��ن محصول گفت:
گندم غذای اصلی را تش��کیل میدهد و یکی از محصوالت استراتژیک
و اساسی محس��وب میشود ،میتوان گفت کش��ت گندم رکن اصلی
کشاورزی است.
نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به
اینک��ه در ش��رایطی که میزان بارندگی طبیعی ب��ود ،نیاز به گندم در
داخل کشور تأمین میشد ،ادامه داد :در برخی از سالها حجم برداشت
گندم به 12میلیون تن میرس��د؛ اما بهواس��طه خشکسالی و میزان
اندک بارندگی در س��الجاری برداشت این محصول 50درصد کاهش
داشته است.
وی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی قبل از آغاز فصل برداشت
پیشبینی خرید هشتمیلیون تن گندم در سال زراعی جاری را داشت،
اما میزان تولید و خرید تضمینی بس��یار پایینتر از این میزان اس��ت،
عنوان کرد :در اس��تان کردس��تان بهعنوان یکی از استانهای غلهخیز
تنه��ا 60درصد از پیشبین��ی دولت در زمینه خری��د تضمینی گندم
محقق شد و این کاهش میزان خرید در سراسر کشور نیز وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه پایین
بودن قیمت خری��د تضمینی گندم یکی از دالیل کاهش میزان خرید
تضمینی گندم اس��ت ،گفت :دولت مکلف بود براس��اس قانون اصالح
قانون تضمین خرید محصوالت اساس��ی کشاورزی قیمت گندم را در
س��ال زراعی جاری اصالح کند؛ اما این اتفاق درخصوص این محصول
اس��تراتژیک اعمال نش��د و تنها یکهزار توم��ان در ازای هر کیلوگرم
بهعنوان مشوق در نظر گرفته شد.
اوس��طی با تأکید بر اینکه مجلس و کمیس��یون کش��اورزی خواستار
محاس��به هزینه تولید و س��ود متعارف بهعنوان مبنای قیمتگذاری
محصوالت استراتژیک هستند ،افزود :براساس سود متعارف و محاسبه
هزین��ه تولید بای��د قیمت خرید تضمینی هر کیلوگ��رم گندم بیش از
هفته��زار تومان تعیین میش��د .قیم��ت فعلی باعث ش��ده تا گندم
بهس��مت قاچاق ،احتکار و مصارف غیرانسانی هدایت شود و به واردات
بیشتر نیازمند شویم.
نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
واردات گندم ارزبر اس��ت و سال گذش��ته برای واردات سهمیلیون تن
گندم با تخصیص ارز چهاره��زار و 200تومانی حدود 16هزار میلیارد
تومان یارانه پرداخت ش��د ،گفت :واردات ششمیلیون تن گندم مورد
نیاز کش��ور به ارق��ام نجومی نیاز دارد که در ش��رایط فعل��ی ارزی به
مصلحت نیست.
این عضو کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،منابعطبیعی و محیطزیس��ت
مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به اینکه دولت در سال زراعی
جاری در زمینه تعیین قیمت و تأمین نهادههای مورد نیاز کش��ت این
محصول اس��تراتژیک مانند کود ،سم و بذر بهدرستی عمل نکرد ،ادامه
داد :منابعی که باید در راس��تای حمایت از کشاورزان گندمکار داخلی
هزینه ش��ود با تعیین قیمت نامناس��ب و غیرمنطقی به جیب دالالن،
واردکنندگان و کشاورزان خارجی میرود.

پیشخوان
رئیس اتاق ایران و امارات:

فضای تجاری کشور
به خبر تفاهم جهانی نیاز دارد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اظهار داشت :الزم است به
این مهم توجه ش��ود که در توسعه روابط سیاسی ،تعادل حفظ شود تا
توسعه اقتصادی در همه ابعاد غرب و شرق حادث شده و مجبور به خرج
بیشتر از کیسه مردم نشویم که نتیجه آن جز رکود اقتصادی نخواهد
بود .اینها انتظاراتی است که از دولت بعد میرود و امیدوار هستیم یک
سیاست منطقی اتخاذ شود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،فرش��ید فرزان��گان درمورد خبر
آزادس��ازی پولهای ایران در ژاپن و کرهجنوبی اظهار کرد :قرار نیست
ک��ه این پولها در اختی��ار بانک مرکزی بهصورت نق��دی یا به مقصد
ایران حواله ش��ود ،بلکه برای فعالیتهای تج��اری بازرگانان در ژاپن و
کرهجنوبی اس��تفاده میش��ود؛ یعنی میتوانند نیاز صنایع را تا حدی
برطرف و کاال وارد کنند .به نظر این ک م کارکردترین شکل ممکن است،
دولت باید کاری کند که این پولها به شیوه مناسبی به کشور برگردد
و در اختیار بودجههای عمرانی و توس��عه زیرساخت قرار گیرد .عادت
کردیم که این پولها را برای افزایش مصرف در کشور استفاده کنیم و
به مسائل تورمی دامن میزنیم.
وی افزود :از دولت منتخب انتظار داریم که به توس��عه زیرس��اختها،
فعالیته��ای عمران��ی و فعالیتهایی ک��ه به تج��ارت و تولید کمک
زیربنای��ی میکنند ،توجه ش��ود .ب��دون تردید ه��م موضوع FATF
و ه��م مس��أله تحریمها باید در کنار هم حل ش��ود .ب��ه هر میزانی که
گفتوگوه��ای برجام طوالنیتر ش��ود تأثیر خود را ب��ر بازار ارز خواهد
گذاشت .بازار ارز تحتتأثیر این اخبار قرار میگیرد.
فرزانگان خاطرنش��ان کرد :برای اینکه فضای تجاری کشور تا حدی از
این فش��ار اقتصادی رها شود ،نیاز اس��ت که یک خبر مناسب مبنیبر
دس��تیابی به تفاهم جهانی به فضای تجارت و تولیدی کش��ور برسد
که میتواند در نتیجه گفتوگوها بهزودی حاصل ش��ود و در نتیجه آن
یک س��ند قابلتحقق بهصورت عملیاتی دست یابیم تا کشور ما بتواند
ب ه تدریج از سیستم آزاد مراودات بانکی و تعامالت بینالمللی بهرهمند
شود و ضمن آن مسائل مربوط به  FATFهم در دستورکار قرار بگیرد.
خود این خبر میتواند کاهشدهنده انقباض حاضر در بازار باشد.
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ام��ارات با تأکید بر اهمیت نرخ
ارز در اقتص��اد ای��ران گفت :چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم ب��ازار ایران
بهش��دت وابسته به ارز شده و این اتفاق میتواند فضای بهتری را برای
کس��بوکارها ایجاد کن��د .فضا به ثبات اقتص��ادی و اتخاذ برنامههای
بلندمدت با س��ند چش��مانداز نیاز دارد .همه تج��ار ،تولیدکنندگان و
فع��االن اقتصادی انتظار دارند ک��ه بتوانند در یک محیط آرامتر و قابل
پیشبینیت��ر تصمیمگیری کنند .ما به این فضا نیاز داریم ،در غیر این
صورت تولید و تجارت توسعه پیدا نمیکند.
وی در ادامه اضافه کرد :متأسفانه تغییر رویکرد خاصی دیده نمیشود،
امید است که دولت منتخب به کسبوکارها و بخش خصوصی بیشتر
توجه کند ،رئیس��ی نشستی نیز با اقتصاددانان داشت ،ولی ای کاش از
بن��گاهداران ،بخش خصوصی و فعاالن اقتص��ادی که بدون حمایت در
فض��ای تولید و تجارت حضور دارند و با هر فش��اری اش��تغال را حفظ
کردهاند هم دعوت میشد تا صدای آنها نیز شنیده شود.

