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  روزنامه اطالعات  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                           

  
  اصالح قيمت خريد تضميني چغندرقند

هاي حمايتي گذاري و اتخاذ سياستدر جلسه شوراي قيمت ١٤٠٠-١٤٠١قيمت خريد تضميني چغندرقند براي سال زراعي 
گذاري و اتخاذ  اساسي كشاورزي اصالح شد. به گزارش خبرگزاري صداوسيما، در بيستمين جلسه شوراي قيمتمحصوالت 

هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي به رياست سيد جواد ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي قيمت تضميني سياست
تومان و براي  ١٧٠٠و براي چغندرقند بهاره طبق نظر اعضاي شورا اصالح  ١٤٠٠-١٤٠١محصول چغندر قند در سال زراعي 

  تومان تعيين شد.  ١٦٤١چغندرقند پاييزه 

  روزنامه دنياي اقتصاد  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  انتصاب در مديريت شركت پشتيباني امور دام

مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور را منصوب كرد. در حكمي از سوي كشاورزي در حكمي وزير جهاد اقتصاد :دنياي
مديره و مديرعامل شركت پشتيباني به سمت عضو موظف هيات» محسن مردي«كشاورزي، نژاد وزير جهادسيدجواد ساداتي

و تجربيات ارزنده  در بخشي از اين حكم آمده است: نظر به مراتب تعهد» ايلنا«امور دام كشور منصوب شد. به گزارش 
شركت سهامي پشتيباني امور دام  ١٤٠٠ /٨ /١٩العاده مورخ طور فوقعمومي عادي بهجنابعالي، به استناد صورتجلسه مجمع

شويد. سال منصوب مي ٣مديره و مديرعامل شركت مذكور به مدت عنوان عضو موظف هياتكشور و به موجب اين حكم به
توان دكتراي بيوتكنولوژي كشاورزي از دانشگاه تهران است و از جمله سوابق اجرايي وي مي داراي» مردي«شود، يادآور مي

هاي مديره و مديرعامل شركت نهادهرئيس هيات«، »كشاورزيمجري برنامه ملي احياي مرغ الين آرين وزارت جهاد«به 
طراح و مجري احداث اولين دامپروري «و » يمجري احداث مركز سنتز گوسفند ايراني با قابليت پرورش صنعت«، »دامي جاهد

    اشاره كرد. » نمونه گاو سيمنتال



 

  روزنامه كيهان  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  هاي اعالمي وزارت جهادهاي بازار با نرخناهمخواني قيمت

توسط وزارت جهاد كشاورزي منتشر شده اما تنها بخش كوچكي از فروشندگان قلم كاالي اساسي  ٧٩در حالي كه قيمت مصوب 
جمهور هفته گذشته در ستاد تنظيم بندند و گرانفروشي در بازار ادامه دارد. محمد مخبر معاون اول رئيسها پايبه اين قيمت

هاي مصوب را اعالم كند و قيمت ار،هاي مصوب و نرخ بازبازار تاكيد كرد، وزارت جهاد كشاورزي با توجه به تفاوت قيمت
در پي اين دستور، وزارت جهاد كشاورزي كه پس از ها را رعايت كنند.نظارت دقيق شود تا فروشندگان بازار هم اين قيمت

 قلم كاالي خوراكي را اعالم ٢٥بازگشت دوباره قانون انتزاع مسئوليت كامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست 
  كرد. در اين فهرست از قيمت برنج ايراني و گوشت خبري نبود و مورد پرسش بسياري هم واقع شد.

قلم كاالي انواع روغن از مايع تا جامد و نيمه جامد و سرخ كردني و بدون  ٤٥فهرست دوم شب دوشنبه منتشر شد كه قيمت 
گرم) وجود دارد  ٤٥٠٠تومان( ٧١٥٥٠گرم) تا  ٨١٠مان(هزار تو ١٣ها هم متنوع است از پالم و غيره نوشته شده است، قيمت

  كند.، امگا طاليي و غيره فرق مي٣Dجذب، شفاف بدون پالم، امگا، حاوي ويتامين ها با عناوين كمو قيمت
گزارش ميداني اين خبرنگار نشان ميها را بررسي كند،ها خبرنگار فارس سري به بازار زد تا قيمتپس از اعالم اين قيمت

ها طبق فهرستي كه وزارت جهاد كشاورزي منتشر كرده نيست و فروشندگان همچنان به قيمتدهد، در بسياري موارد قيمت
 ٦٤٠٠هزار تومان، شير خام  ٤٣اي هزار تومان، تخم مرغ شانه ٣١فروشند، در اين فهرست از مرغ كيلويي هاي باالتري مي

تهران  ١٩، قيمت مرغ در منطقه ها است.بر اساس اين گزارشباالتر از اين رقمهاي بازار خيلي شد، اما قيمتتومان ديده مي
شود، اما هزار تومان فروخته مي ٥٣اي رود، قيمت تخم مرغ هم باالست و شانهتومان به فروش مي ٨٠٠هزار و  ٣٥كيلويي 

هاي لبنيات سنتي فروشي معروف به ماستههزار تومان هم داشتند.مغاز ٤٣داران برچسب توزيع دولتي به نرخ تعدادي از مغازه
  تومان است. ٦٤٠٠فروشند، در حالي كه نرخ مصوب دامداري هزار تومان مي ٩ها هر كيلو شير خام را كيلويي بندي

 گويند نظارت بر بازار بايد بيشترمندند، آنها ميهاي مصوب با بازار بسيار گلهدر اين ميان خريداران هم از اين فاصله قيمت
كنندگان دارند، از هايي از توزيعگويند؟همزمان خود فروشندگان هم گاليهداران درباره علت گرانفروشي چه ميباشد.مغازه

  دهند و در حقيقت نظارت جدي بايد بر اين بخش باشد.هاي باالتر ميگويند، كه به قيمتكنندگان ميفروش گران توزيع
فروشند و هزار تومان به ما مي ٣٣هر كيلو مرغ را به قيمت  تهران گفت: ١٩جعفر عظيمي مدير يك فروشگاه در منطقه 

هاي بازار متعادل خواهند قيمتهزار تومان كه دولت تعيين كرده، عرضه كنيم، اگر مي ٣١توان به قيمت طبيعي است كه نمي
هايي هستند دهند، در حالي كه شركتتر مينهاي توزيع كاالها را گراها را كنترل كنند.وي افزود: اتحاديهشود، بايد گلوگاه

هزار  ٤١دهند، به گفته وي اكنون اتحاديه و شركت دو نرخ براي تحويل تخم مرغ دارند، اولي به قيمت تر تحويل ميكه ارزان
و  دهند.آيا نظارت بر بازار كافي است؟هر دو بخش فروشندگانها تحويل ميهزار تومان به فروشگاه ٣٩تومان و دومي 

ها به نرخ كنند و سوال اساسي اين است كه آيا نظارتي بر بازار خواهد بود كه قيمتخريداران از نظارت بر بازار صحبت مي
عددي  ٣٠هزار تومان و هر شانه تخم مرغ  ٣١گرم مرغ تازه به مصوب به فروش برسد؟در پي اعالم قيمت مصوب هر كيلو

هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعي از بازرسان وزارت صمت و تعزيرات سري به مراكز فروش مرغ و  ٤٣به 



 

فروش كاالهاي اساسي باالتر از نرخ مصوب، تحت هر «تخم مرغ تهران زد.معاون استاندار تهران در حاشيه اين بازديد،گفت: 
هاي گذشته نظارت و بازرسي تنها توانسته اما واقعيت اين است در سال»شرايطي جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

  ها كنترل كند و بخش زيادي از بازار به حال خود رها شده بود.بخش كوچكي از بازار را با جريمه و نظارت
ده هم بايد در كننكننده و توليدكند كه بايد سازمان حمايت از مصرفاشكال كار كجاست؟وزارت جهاد كشاورزي تاكيد مي

شود.مسئله دوم اين است كه آيا كنترل بازار با بگير و حيطه كنترل اين وزارتخانه باشد كه اكنون در وزارت صمت مديريتمي
  شود؟راهكار چيست؟سازي و معرفي به دادگاه بازار كنترل ميها قابل كنترل است؟ و با پروندهببند و نظارت

كننده كنندگان يعني قيمت كه براي توليداز عرضه و تقاضا است، در اين ميان هزينه توليدبازار طبق يك فرمول قديمي تابعي 
شود، نيز مهم است، هر چه وزارت جهاد كشاورزي بتواند در اين بخش موفق باشد، بازار خود به خود كنترل خواهد تمام مي

درصد وابسته به  ٧٥گردد كه حدود ميطيور برهاي توليد محصوالت پروتئيني به خوراك دام و درصد هزينه ٧٠شد.حدود 
تر كنندگان را سختتوماني به واردات خوراك، شرايط توليد ٤٢٠٠واردات هستيم. وجود رانت و فساد به دليل اختصاص ارز

تواند هاي بازار دستوري است وجود نظارت و بازرسي درست و صادقانه ميكرده است.البته در كنار اينها از آنجايي كه قيمت
به كنترل بازار كمك كند، به شرطي كه اينها خود عامل افزايش هزينه نباشند.حال كه دولت براي كنترل بازار ورود جدي پيدا 

 ٤٢٠٠گردد. اختصاص ارز نشيني كند و به نرخ مصوب برهاي خودسرانه عقبها از افزايشكرده، اكنون مردم منتظرند قيمت
كننده نرسيده است، كنندگان رانت و فساد ايجاد كرده نهاده ارزان و كافي به دست توليدوارد هاي گذشته برايتوماني در سال

هاي ها دقيق و كامل نبوده و ساختارهاي ضعيف مديريت بازار نهايتا به قيمتتوليد بعضا كم و با هزينه باالتر بوده، نظارت
  ايد از پيش رو بردارد و تنها نظارت و كنترل كافي نخواهد بود. گران انجاميده است، دولت براي كنترل بازار اين موانع را ب

  

  وطن امروز  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

   توماني فقط در يك قلم از بين رفت ٤٢٠٠هزار دالر ارز  ٧٥٠در دولت حسن روحاني يك ميليون و 
  تن ذرت را فاسد كرد ٥٠٠٠تدبيري بي

در بنادر جنوب كشور مانده و فاسد شده كه اين حجم به  ٩٩تا  ٩٢هزار تن ذرت در فاصله زماني سال  ٥گمرك تأييد كرد  
منظور حمايت از دامداران و  دولت به  المال است.توماني از بيت ٤٢٠٠هزار دالر ارز  ٧٥٠ميليون و معني از دست رفتن يك 

تومان محاسبه  ٤٢٠٠ت پروتئيني با قيمت مناسب، ارز واردات اين محصوالت را با نرخ در نهايت مردم براي توليد محصوال
 هزار تن ذرت در بنادر كشور باقي مانده و فاسد شده است. ٥، ٩٩تا  ٩٢هاي كند اما از عجايب اينكه در فاصله زماني سالمي

مصرف شده است كه دامداران و مرغداران نياز مبرمي  اين حجم ذرت در حالي در اين مدت در بازار توزيع نشده و غير قابل 
اند كه اين اقدامات اكنون اثر خود را در بازار هاي خود و كاهش توليد شدهبه اين محصول داشتند و حتي مجبور به حذف گله

رت معادل يك هزار تن ذ ٥دالر است كه  ٣٥٠در زمان حاضر قيمت هر تن ذرت در بازارهاي جهاني حدود   دهد.نشان مي
هزار تن ذرت در  ٥ارونقي، معاون فني گمرك در اين ارتباط اظهار داشت: مهرداد جمال  هزار دالر خواهد شد. ٧٥٠ميليون و 



 

دپو شده كه در زمان حاضر همه آن  ٩٩تا  ٩٢هاي گيرنده، ظرف سالبنادر شمالي و جنوبي كشور يا انبارهاي مراجع تحويل
وي ادامه داد: گمرك بارها درباره امكان فساد كاالهاي   ها شود.يد هر چه زودتر فكري به حال اين محمولهاست و با فاسد شده

ربط در دولت گذشته هشدار داده بود اما متأسفانه هيچ توجهي به هشدارهاي اساسي موجود در بنادر و گمركات به مراجع ذي
ارونقي افزود:   امروز فاسد شدن اين حجم از كاالهاي اساسي است.اش نشد و نتيجه ٩٩و  ٩٨هاي اين سازمان طي سال
اظهار شده اما  ١٤٠٠وارد كشور و در سال  ٩٩هاي پاياني سال تن جوي دامي هم در ماه ٨١٧هزار و  ٢عالوه بر موارد فوق 

 ٤هزار تن ذرت هم در بندر اميرآباد و ١٨وي ابراز كرد: ضمن اينكه   دليل عدم تأمين ارز، در آستانه فساد قرار گرفته است. به
تكليف اين كاالها نشده به بعد اقدامي اساسي هم براي تعيين ٩٨هزار تن ذرت در بندر نوشهر رسوب كرده است كه از سال 

ني معاون فني گمرك تأكيد كرد: بايد توجه داشت فساد اين اقالم از كاالهاي اساسي هيچ ارتباطي با دولت فعلي يع  است.
   اند.هاي پيش و دولت قبل فاسد شدهدولت سيزدهم ندارد و همه اين اقالم در سال

  

  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  دانستند!همه مي |ماجراي هزاران تن ذرت آلوده در گمرك 

ها از جمله وزارت جهاد اين موضوع را تن ذرت آلوده به سم آفالتوكسين برخي دستگاه ٥٠٠٠گرچه بعد از اعالم خبر آلودگي 
شده گمرك ايران به وزارت اقتصاد ضمن تائيد آلودگي اين تاييد نكرده و ترجيح را بر پاسخ مبهم گذاشتند، ولي گزارش اعالم

ن ملي استاندارد تائيد شده است. به گزارش دهد از حدود يك سال پيش اين آلودگي رسما از سوي سازماها نشان ميذرت
آفالتوكسين در گمرك نوشهر   تن ذرت و آلودگي به سم  ٥٠٠٠همشهري آنالين به نقل از ايسنا، در مهرماه امسال خبر فساد 

به  تن ذرت ٥٠٠٠منتشر شد و پيگيري از گمرك هم به نوعي تائيد كننده اين خبر بود. ماجرا از اين قرار بود كه نزديك به 
عنوان بخشي از محموله وارداتي يك شركت كه از دو سال پيش وارد گمرك شده بود، آلوده به سم آفالتوكسين شده و ديگر 
امكان ترخيص نداشت. موضع عجيب و مبهم وزارت جهاد بعد از آن و حدود يك ماه پيش پيگيري ها از وزارت جهاد كشاورزي 

كاال، با اين اعالم معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه براي شفاف شدن موضوع و چرايي عدم ترخيص 
همراه بود كه چون ذرت ها هنوز وارد كشور نشده نمي توان دقيقا نظر داد كه آلوده هستند. اين  -بازرگاني وزارت جهاد 

ترخيص و وارد شدن به كشور ها در گمرك موجود بود و از سويي كاال بايد قبل از اظهارات در حالي مطرح شد كه ذرت
هاي ذيربط از جمله استاندارد و وزارت جهاد دريافت كند نه اينكه بعد از ورود مشخص شود آلوده مجوزهاي الزم را دستگاه

است يا خير. به هر صورت اما و اگرها و سكوت دستگاهاي مربوطه در اين رابطه ادامه داشت تا اينكه مكاتبه اخير معاون فني 
ران با مدير كل دفتر وزارتي وزارت اقتصاد از اين حكايت دارد كه حداقل از سال گذشته براي بار دوم آلودگي اين گمرك اي

ها تا يك ماه پيش هم از آلودگي اين حجم ذرت ها تائيد شده است، در اين حالت اين سوال مطرح است كه آيا واقعا دستگاه
دهد؟! هاده دامي كه بيشترين ميزان واردات را در سال به خود اختصاص ميبه عنوان ن ذرت  خبر نداشتند آن هم  از ذرت



 

 ٩٠٠٠اقدام به واردات بيش از  ١٣٩٨جزئيات سمي بودن محموله ذرت اما در اين مكاتبه اعالم شده كه يك شركت در سال 
ر كرده كه در مرحله نخست تن ذرت دامي طي چهار فقره اظهارنامه واردات قطعي از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشه

تن به  ٣٧٧٠تن ترخيص و مابقي به ميزان  ٥٣٦٢  با بررسي انجام شده و با عنايت به تاييد اداره استاندارد شهرستان نوشهر 
 ١٣٩٩اعالم شد. در ادامه اشاره شده كه يكبار در سال  علت آلوده بودن به سم آفالتوكسين ، مغاير با استاندارد ملي ايران 

نيز، با دستور دادستان شهرستان نوشهر، محموله ها مورد آزمايش قرار گرفت كه اداره استاندارد غير قابل مصرف بودن ذرت 
ها را به اين اداره كل اعالم كرد. لذا حوزه نظارت گمركات استان مازندران در چارچوب وظيفه قانوني نسبت به اعمال ماده 

جلسه ضبط و مراحل قانوني اخطار و ابالغ به ذينفع اقدام، كه با توجه به عدم اقدام قانون امور گمركي و تنظيم صورت ١٠٥
ها ، پرونده جهت سير مراحل قانوني به سازمان جمع آوري و فروش اموال موثر از سوي ذينفع براي تعيين تكليف محموله

، اقدامي صورت نگرفته ١٣٩٩ي سال هاي مكرر از سوي سازمان طارسال، كه علي رغم پيگيري تمليكي استان مازندران
هاي سالم در انبارهاي منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر نيز وجود دارد. نمونه برداري است.در حالي كه امكان آلودگي محموله

استاندارد بدون هماهنگي با گمرك در اعالم اين مقام مسئول در گمرك ايران به وزارت اقتصاد، اين موضوع مورد توجه است 
شركت مربوطه از طريق اداره استاندارد نوشهر و بدون هماهنگي  هاي مورد نظر به ضبط قطعي دولت در آمده، ه با اينكه ذرتك

بيش از دو سال در انبار منطقه  و اطالع گمرك نسبت به اخذ نمونه برداري مجدد اقدام كرده است. ضمن اينكه اين محموله 
در  و تاكنون هيچ گونه اقدام خاصي بر روي آن صورت نگرفته است. در عين حال كه ويژه اقتصادي بندر نوشهر موجود بوده

مكاتبات صورت گرفته، اداره استاندارد به موضوع آلوده بودن كاال به سم آفالتوكسين و غير قابليت مصرف براي دام و طيور 
در گمرك و بنادر است و در قياس با حجم باالي ها تنها بخشي از فساد كاالهاي اساسي مانده اين ذرت نيز اشاره كرده است. 
شوند و در شرايط وارد كشور مي ٤٢٠٠در آستانه فساد چشم گير نيست، اما به هر صورت اين اقالم با ارز  اقالم رسوبي و گاهي

  موجود ارزي بسيار قابل اهميت است. 

  

  اعتماد  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  چقدر كاالي ديگر در معرض فاسد شدن است؟

  وضعيت دپوي كاالها در بنادر مناسب نيست 

 ٥٠٠٠هاي اقالم و كاالهاي رسوب كرده در انبار گمرك هنوز ادامه دارد. در مهرماه امسال خبر فساد لرزهپس |گروه اقتصادي 
كننده اين خبر بود. نوشهر منتشر شد و پيگيري از گمرك هم به نوعي تاييدتن ذرت و آلودگي به سم آفالتوكسين در گمرك 

ربط از جمله سازمان اين ميزان ذرت كه با ارز دولتي وارد شده بود سال گذشته به اين سم آلوده شده و تاييد نهادهاي ذي
هاي بارها وجود نداشتند و براساس گفتهالبته كه فقط اين ميزان ذرت آلوده در ان استاندارد ملي نيز گوياي اين موضوع است.



 

هاي هزار تن كاالي متروكه ديگر كه اغلب نهاده ١٤,٧بر  عالوه بر اين، بالغ«مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران 
هاي مراجع اند. پنج هزار تن ذرت در بنادر شمالي و جنوبي كشور يا انبارهاي استان مازندران دپو شدهاند نيز در گمركدامي

اند كه در حال حاضر همه آنها فاسد شده و بايد هرچه زودتر فكري به حال دپو شده ٩٩تا  ٩٢هاي گيرنده، ظرف سالتحويل
االجلي دوهفتههفته گذشته بود كه رييس قوه قضاييه با بازديد از انبارهاي سازمان اموال تمليكي ضرب »ها شود.اين محموله
سامان كردن وضعيت در اين انبارها مشخص كرد. اما آلودگي اين ميزان از كاالهاي اساسي در اين انبارها نشان اي براي به

گمرك «ها گفت: دهد كه وضعيت به چه صورتي است. معاون فني گمرك ايران درباره چرايي ماندگاري و فاسد شدن ذرتمي
شود كه به گمرك اظهار شده باشد و در فرآيند يت از زماني آغاز ميدر قبال كااليي كه اظهار نشده مسووليتي ندارد و مسوول

گيرنده كاال آن را به عنوان كاالي متروكه اعالم كنند. اين اقالم نيز قبل از اظهار، اجراي تشريفات قرار بگيرد يا مراجع تحويل
ي و پايان دوره ماندگاري درخصوص محض سر رسيدن محدوديت زمانگيرنده بهدر مناطق ويژه دپو شده بود و مرجع تحويل

او با بيان اينكه بارها در مورد دپوي كاالهاي اساسي » اعالم متروكه بودن و ارجاع به سازمان اموال تمليكي اقدام كرده است.
 هاي خصوصي و دولتي،دفعات درخواست كرديم تا شركتبه«شده است، ادامه داد:  ها و بندرهاي ايران هشدار دادهدر گمرك

رغم پيگيريبا توجه به شرايط ماندگاري اقالم، براي تعيين تكليف كاال و خروج آنها از گمرك اقدام كنند اما متاسفانه علي
هاي معاون فني گمرك نيز پيش از صحبت  »هاي مستمر به عمل آمده، در برخي موارد اقدام موثري صورت نگرفته است.

هاي شمال كشور خبر داده بودند. به هاي دامي ديگر در گمركهزار تن نهادهبرخي مسووالن از احتمال فاسد شدن چند ده 
شان نيز از ارز دولتي استفاده شده خوب نيست و احتمال رسد وضعيت نگهداري اين ميزان نهاده دامي كه براي وارداتنظر مي

وجود ندارد و عمال ازبين رفته  شانها، امكان ترخيصدارد به زودي فاسد شوند. در صورت فساد اين ميزان ازمحموله
هزار تن ذرت دامي از طريق منطقه  ٩اقدام به واردات حدود  ٩٨ماجرا از آن جايي آغاز شده كه يك شركت در سال  هستند.

تن به علت آلوده بودن به  ٣٧٧٠تن ترخيص و مابقي به ميزان  ٥٣٦٢ويژه اقتصادي بندر نوشهر كرده كه در مرحله نخست 
ن، مغاير با استاندارد ملي ايران اعالم شد و امكان ترخيص نيافت. البته كه آلوده بودن اقالم و كاالها بايد پيش سم آفالتوكسي

از ورود به كشور مورد آزمايش قرار بگيرد و نه پس از ورود. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز درخصوص اين ميزان نهاده 
واقعيت و ارقام و اعدادي كه وجود دارد اين است كه از ابتداي واردات بخشي «د: دامي آلوده در نيمه نخست آبان ماه گفته بو

شدند كه اتفاقا با يك عمل درست مانع از توزيع آن در سراسر كشور  ها توسط مراجع استانداردي، آلوده تشخيص دادهاز ذرت
 ٩٨تا سال  ٩٢شتيم از اين ميزان و از سال ميليون تن ذرت نياز دا ٨هاي اخير هر يك سال گاها به واردات شديم. در سال

    »هاي آلوده مربوط به دولت جديد نيست.هزار تن مسموم تشخيص داده شده و اين واردات ذرت ١٤٠تنها 
ها موضوع جديدي نيست، اما اين ميزان ذرت دامي با ارز دولتي وارد شدند با وجود اينكه به باور وزير اقتصاد آلوده بودن ذرت

هاي ستفاده نيز نيستند كه به معني از بين رفتن تمام منابعي است كه براي واردات آنها به كار گرفته شده بود. گزارشو قابل ا
اند. اما آيا بايد ربط خبر داشتهدهد كه از آلوده بودن اين ميزان ذرت دامي تقريبا تمامي نهادهاي ذيهاي رسمي نشان ميمقام

     هزار تن كاالي ديگر نيز بود؟  ١٤,٧منتظر فاسد شدن 



 

  روزنامه امتياز  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  سوم كاهش دادندزميني را به يكها عرضه سيبدالل

را در انبارهاي همدان، كرمانشاه و اردبيل دپو كردند و عرضه زميني رييس اتحاديه بارفروشان خاطر نشان كرد: دالالن سيب 
نژاد، در مصطفي دارايي  هزار رسيد. ٨بار به زميني در ميدان ترهاين محصول را به يك سوم رساندند در نتيجه قيمت سيب

است؟ گفت: فعاالن  زميني باعث باال رفتن نرخ اين محصول شدهپاسخ به اين پرسش كه آيا روند افزايشي صادرات سيب
توزيع محصوالت هيچگاه خواهان توقف روند صادرات نيستند چراكه كشور براي ادامه حيات اقتصادي خود به ارز نياز دارد. 

زميني در كه قيمت سيبماه پيش زماني ٤وي ادامه داد: من   اما ادامه صادرات بايد مشروط به تامين تقاضاي داخلي باشد.
زار تومان شد به مسئوالن هشدار دادم كه اگر نحوه توزيع اين محصول رصد نشود بدون ترديد شاهد ه ٤ميدان كيلويي 

بار به كيلويي آبان در ميدان تره ٢٤زميني كردم. قيمت سيببيني ميافزايشي شدن نرخ آن خواهيم بود. من اين روزها را پيش
زميني هيچگاه متوقف نشد، تصريح كرد: اين ينكه صادرات سيباين فعال اقتصادي با بيان ا  هزار تومان رسيده است. ٨

ترين شد و امروز نيز صادرات آن ادامه دارد. به نظر من اصليمحصول به كشورهاي ازبكستان، ارمنستان و عراق صادر مي
 زميني شده است.ز سيبگردد انبارهاي همدان، اردبيل و كرمانشاه مملو ادليل افزايش نرخ اين محصول به انبار كردن آن برمي

رو كنند از اينها با كاهش عرضه قيمت محصوالت را تعيين ميوي با اشاره به دپو محصوالت از سوي دالالن، گفت: دالل 
زميني در بازار به ها در بازار شويم نه اينكه روند صادرات را متوقف كنيم. در حال حاضر عرضه سيببايد مانع جوالن دالل

زميني نژاد توليد سيبدارايي  ه است بدون ترديد با اين ميزان عرضه شاهد افزايش نرخ اين محصول خواهيم بود.يك سوم رسيد
ميليون تن اعالم كرد و افزود: اگر مانع توزيع اين محصول در بازار شوند بدون ترديد توان مردم  ٥در سال جاري را حدود 

زميني فصل سيب ٤توانيم در نتقاد اين سخن كه برخي بر اين باورند كه ما ميوي با ا  كند.براي خريد آن كاهش پيدا مي
به گفته اين   آيد يخ نزند.عمل ميزميني كه دي ماه در جنوب كشور بهتوليد كنيم، بيان كرد: تضميني وجود ندارد كه سيب

نرخ اين محصول نباشيم اما اگر عرضه آن  شود تا شاهد افزايشي شدن بيشترفعال اقتصادي، ميدان از سوي بازرسان رصد مي
توانند ها ميوي بابيان اينكه ميداني  تواند چندان موثر باشد.ها هم نميكاهش پيدا كند ترديد نداشته باشيد كه اين نظارت

پرتقال در هزار تن رسيده است. عرضه  ٦٠٠ميليون و  ٢ها را كنترل كنند، گفت: توليد مركبات در استان مازندران به نرخ
هزار تومان قيمت پرتقال صادراتي وكيوم  ١٣هزار تومان شده است.  ١٣تا  ٨ميدان بين  ميدان قابل توجه شده و قيمت آن در

نژاد با اشاره به باال رفتن هزينه توليد كشاورزان، دارايي  هزار تومان است. ٨اي كيلويي شده است وگرنه قيمت پرتقال فله
درصد افزايش يافت؛ پس اگر صادرات صورت بگيرد در واقع به  ١٠٠د، بذر، كرايه حمل، سردخانه و.... گفت: هزينه سم، كو

زميني كيلويي چند است؟ رييس اتحاديه بار فروشان در پاسخ به اين پرسش كه نرخ واقعي سيب  كشاورزان كمك كرديم.
هزار تومان خريد و فروش شود بدون  ٦ر ميدان اين محصول هزار تومان در ميدان معقول نيست. اگر د ٦بيان كرد: نرخ باالي 

هزار تومان باشد در بازار نرخ  ٨زميني در ميدان هزار تومان خواهد شد. وقتي قيمت سيب ٩ترديد در واحدهاي صنفي كيلويي 
   رسد.هزار تومان مي ١٢آن به 



 

  ه جوان روزنام - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  درصد گران شد  ٣٠٠زميني سيب

هزار تومان بود، اما به يكباره قيمت به  ٣تا  ٢بار مركزي بين زميني در ميدان ميوه و ترهتا چندي قبل قيمت هر كيلو سيب 
هشدار داده بودند، معتقدند زميني هزار تومان رسيد. فعاالن بازار كه در ماه گذشته نسبت به افزايش صادرات سيب ١٢تا  ٨

اند. آيا اند و عرضه اين محصول را به يك سوم رساندههاي همدان، كرمانشاه و اردبيل دپو كردهزميني را در انباردالالن سيب
ي بار مركززميني در ميدان ميوه و ترهتا چندي قبل قيمت هر كيلو سيبسرويس اقتصادي جوان آنالين: زميني... قيمت سيب

هزار تومان رسيد. فعاالن بازار كه در ماه گذشته نسبت به افزايش  ١٢تا  ٨هزار تومان بود، اما به يكباره قيمت به  ٣تا  ٢بين 
اند و هاي همدان، كرمانشاه و اردبيل دپو كردهزميني را در انبارزميني هشدار داده بودند، معتقدند دالالن سيبصادرات سيب

قلم كاالي وزارت جهاد است و قيمت آن  ٧٩زميني در ليست اند. آيا قيمت سيبيك سوم رسانده عرضه اين محصول را به
كنند. زميني توليد ميميليون تن سيب٥هزار هكتار زمين، ساالنه حدود ١٨٠كشاورزان ايراني با كشت  شود؟روزانه رصد مي

هزار تن مازاد توليد صادرات شود، اما به گفته  ٥٠٠ ميليون تن است و ساالنه بايد يك ميليون و ٥/٣مصرف داخلي كشور 
  زميني براي فصل زمستان است، زمان مناسبي براي صادرات نيست. فعاالن بازار در حال حاضر كه زمان انباركردن سيب

نسبت به  بار پايتختزميني و كاهش عرضه به ميدان ميوه و ترهاتحاديه بارفروشان ماه گذشته با افزايش تدريجي قيمت سيب
زميني هشدار داد و از مسئوالن خواست كه ميزان مصرف داخلي و صادرات را كنترل كنند، اما از آنجا رويه سيبصادرات بي

هاست، ترين كاال براي خانوادهدستزميني كه دممرغ بود، از افزايش تدريجي قيمت سيبها به مرغ و تخمكه همه حواس
هزار تومان  ٣تا  ٢زميني در ميدان ميوه و تره بار مركزي بين ي قبل قيمت هر كيلو سيبگويد: چندغافل شدند. ياوري مي

زميني زميني با صادرات سيبهزار تومان رسيده است. علت اين افزايش قيمت همزماني فصل انبار سيب ٧تا  ٦بود، اما اكنون به 
تر خواهد شد. وي با تأكيد به اينكه محصول گران زميني در مقطع كنوني متوقف نشود، قيمت ايناست، اگر صادرات سيب

زميني در بازار افزايشي شده، بهتر است با افزايد: اكنون كه قيمت سيبصادرات خوب است و براي كشور ارزآوري دارد، مي
يني آزاد زمهاي انباري، مجدد صادرات سيبزمينيتوقف صادرات نياز داخلي را تأمين كنيم و بعد رسيدن زمان خروجي سيب

نظارت نكردن بر ميزان عرضه و روند صعودي قيمترئيس اتحاديه بار فروشان در گفتگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش  شود.
گويد: فعاالن توزيع محصوالت زميني باعث باال رفتن نرخ اين محصول شده است، ميكه آيا روند افزايشي صادرات سيب

ات نيستند، چراكه كشور براي ادامه حيات اقتصادي خود به ارز نياز دارد، اما ادامه صادرات گاه خواهان توقف روند صادرهيچ
زميني در كه قيمت سيبافزايد: من چهار ماه پيش زمانينژاد ميبايد مشروط به تأمين تقاضاي داخلي باشد. مصطفي دارايي

حوه توزيع اين محصول رصد نشود، بدون ترديد شاهد هزار تومان شد، به مسئوالن هشدار دادم كه اگر ن ٤ميدان كيلويي 
بار به كيلويي آبان در ميدان تره ٢٤زميني كردم، قيمت سيببيني ميها را پيشافزايشي شدن نرخ آن خواهيم بود. من اين روز

است، مسئوالن  هزار تومان از توان مردم خارج ١٢زميني كيلويي كند: خريد سيبهزار تومان رسيده است. وي تأكيد مي ٨
گاه متوقف نشده، زميني هيچزميني بخورند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه صادرات سيبحداقل راضي باشند كه مردم سيب

شد و امروز نيز صادرات آن ادامه دارد. به هاي ازبكستان، ارمنستان و عراق صادر ميكند: اين محصول به كشورتصريح مي



 

هاي همدان، اردبيل و كرمانشاه مملو از گردد، انبارافزايش نرخ اين محصول به انباركردن آن برمي ترين دليلنظر من اصلي
ها با كاهش عرضه قيمت محصوالت كند: داللزميني شده است. وي با اشاره به دپو محصوالت از سوي دالالن تأكيد ميسيب

م، ضمن اينكه صادرات را نيز كنترل كنيم. در حال حاضر عرضه ها در بازار شويكنند كه بايد مانع جوالن داللرا تعيين مي
  زميني در بازار به يك سوم رسيده است بدون ترديد با اين ميزان عرضه شاهد افزايش نرخ اين محصول خواهيم بود. سيب

زيع اين محصول در بازار گويد: اگر مانع توميليون تن اعالم كرده و مي ٥زميني در سال جاري را حدود نژاد توليد سيبدارايي
توانيم كند. وي با انتقاد اين سخن كه برخي بر اين باورند ما ميشوند، بدون ترديد توان مردم براي خريد آن كاهش پيدا مي

آيد، عمل ميماه در جنوب كشور بهزميني كه ديافزايد: تضميني وجود ندارد سيبزميني توليد كنيم، ميدر چهار فصل سيب
شود تا شاهد افزايشي شدن بيشتر نرخ اين محصول به گفته اين فعال اقتصادي، ميدان از سوي بازرسان رصد مي يخ نزند.

  تواند چندان مؤثر باشد. ها هم نمينباشيم، اما اگر عرضه آن كاهش پيدا كند، ترديد نداشته باشيد كه اين نظارت
هزار  ٦٠٠ميليون و  ٢گويد: توليد مركبات در استان مازندران به كنند، مي ها را كنترلتوانند نرخها ميوي با بيان اينكه ميداني

هزار تومان قيمت  ١٣هزار تومان شده است.  ١٣تا  ٨تن رسيده و عرضه پرتقال در ميدان قابل توجه شده و قيمت آن نيز بين 
نژاد با اشاره به باال رفتن هزار تومان است. دارايي ٨اي كيلويي پرتقال صادراتي وكيوم شده است، وگرنه قيمت پرتقال فله

يابد؛ پس اگر صادرات افزايد: هزينه سم، كود، بذر، كرايه حمل، سردخانه و... صددرصد افزايش ميهزينه توليد كشاورزان مي
زميني رخ واقعي سيبايم. رئيس اتحاديه بار فروشان در پاسخ به اين پرسش كه نصورت بگيرد در واقع به كشاورزان كمك كرده

هزار تومان خريد  ٦هزار تومان در ميدان معقول نيست. اگر در ميدان اين محصول  ٦گويد: نرخ باالي كيلويي چند است، مي
هزار  ٨زميني در ميدان هزار تومان خواهد شد. وقتي قيمت سيب ٩هاي صنفي كيلويي و فروش شود بدون ترديد در واحد

   رسد.هزار تومان مي ١٢خ آن به تومان باشد در بازار نر

  

  شهروند  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  قيمت مرغ تازه چند؟

بار با نرخ مصوب و تنظيم وترهميادين ميوههزار تومان و در  ٣٤هاي سطح شهر تهران با قيمت بيش از مرغ تازه در مغازه
هاي سطح شهر تهران قيمت هر كيلو مرغ فروشيشود. به گزارش ايسنا بر اساس مشاهدات ميداني از خردهبازاري عرضه مي

است كه وزارت جهاد كشاورزي در فهرست  هزار تومان است.اين در حالي٣٧تا  ٣٤گرم آماده طبخ در مناطق مختلف تهران
كننده را براي هر كيلوگرم مرغ تازه كند نرخ مصوب مرغ براي مصرفصورت روزانه منتشر ميتي اقالم خوراكي كه بهقيم
   هزار تومان اختالف دارد.٦هزار تا ٣هزار تومان اعالم كرده است. اين يعني نرخ مصوب مرغ با نرخ آزاد آن ٣١



 

  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  اختالف قيمت مرغ و تخم مرغ در ميادين با سطح شهر

ترين مراكز خريد بار شهرداري همچنان با عرضه مرغ و تخم مرغ و ديگر محصوالت تنظيم بازاري، ارزانميادين ميوه و تره
بار شهرداري تهران با انتشار روزانه نرخ تره شوند.به گزارش همشهري، سازمان ميادين ميوه وارزاق در تهران محسوب مي

محصوالت عرضه شده در اين بازارها، شهروندان را در جريان قيمت كاالهاي ميادين و اختالف نرخ اين محصوالت با ميانگين 
سطح  باالي مرغ و تخم مرغ در دهد. در گزارش جديد اين سازمان با توجه به نرخقيمت اين اقالم در سطح شهر قرار مي

هاي مواد پروتئيني ميادين منتشر شده كاال در غرفه ٢ساز شده است قيمت اين شهر كه براي بسياري از شهروندان مشكل
درصد از ميانگين ٢٨تا ٢٢درصد و تخم مرغ ١٩تا ١٤است. براساس اين گزارش، قيمت گوشت مرغ در ميادين ميوه و تره بار 

هزار تومان ٤٣عددي تخم مرغ تنظيم بازاري در اين مراكز با نرخ مصوب ٣٠نه تر است و هر شاهاي سطح شهر پايينقيمت
تومان در ميادين خريداري ٢٩,٩٧٠توانند مرغ گرم را نيز با نرخ مصوب هر كيلو رسد.شهروندان همچنين ميبه فروش مي

رسد. عالوه بر افزايش درصد مي٣٨ هاي سطح شهر نيز بهاكنون اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين با ميانگين قيمتكنند.هم
هزينه توليد، مشكالت شبكه توزيع بر قيمت كاالهاي اساسي افزوده و به همين دليل سامانه عرضه اينترنتي مرغ و تخم مرغ 

تن تخم مرغ از طريق  ٣٠٠تن مرغ منجمد و  ٣٠٠اندازي شده كه قرار است در گام نخست با نرخ مصوب از سوي دولت راه
ترين مراكز بار براي بخش زيادي از مردم همچنان در دسترسه در تهران توزيع شود. با اين حال ميادين ميوه و ترهاين سامان



 

  شوند.خريد محسوب مي

  



 

  روزنامه خراسان  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

   طي آبان،كدام محصوالت خوراكي بيشترين افزايش و كاهش قيمت را داشته اند؟
  ركوردداران گراني و ارزاني!

   
ها هم انگار هرروز تب و تاب بيشتري به خود با افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت در بازارهاي داللي، بازار خوراكي -مصطفوي

 كوردشكني قيمت حبوبات، گراني شديد رب و چند ميوه نگذشته كه دولتمي گيرد. هنوز چند روز بيشتر از خبرساز شدن ر
كاالي اساسي را اعالم كرد. اقالمي كه  ٢٥ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول رئيس جمهور ، قيمت  پيرو مصوبه جلسه

وراكي ها مثل مرغ، تخم فقط بخش كوچكي از سفره ايراني ها را پوشش مي دهد و در اين جدول فقط چند قلم محدود از خ
مرغ، شير، ماست، برنج و نان آورده شده بود و اتفاقا همين جدول باعث شد برخي نانوايي هاي شهرستاني ناگهان قيمت نان 
را باال ببرند كه با واكنش مراجع رسمي مواجه شد. بعد از اين ماجرا، وزارت صمت اعالم كرد كه اين قيمت هاي رسمي فقط 

است و بقيه استان ها و شهرها بايد با قيمت هاي اعالم شده توسط نهادهاي نظارتي محل كار خودشان  براي شهر تهران
انواع نان را بفروشند. البته به گفته برخي شهروندان در ميان اين كاالها محصوالتي نظير مرغ و تخم مرغ، نان و برخي از 

رسد و شاهد گران فروشي بسيار گسترده هستيم.مي دانيد در ماه لبنيات با قيمت هاي مصوب ياد شده در بازار به فروش نمي 
در   خوراكي هايي با بيشترين افزايش قيمت  گذشته،كدام محصوالت خوراكي بيشترين افزايش و كاهش قيمت را داشته اند؟

دهد با ماه قبلش نشان مي انچند روز پيش منتشر كرده، مقايسه متوسط قيمت اقالم خوراكي در ماه آب گزارشي كه مركز آمار
هاي منتخب مربوط ها در كاالدرصد بوده و بيشترين افزايش قيمت ١٠هاي منتخب تغييرات بيش از كه در چهار قلم از كاال

درصد) بوده است.  ٩/١٠درصد) و موز (٢/١٤فرنگي (درصد)، گوجه ١٦فرنگي (درصد)، رب گوجه ٨/١٦مرغ ماشيني (به تخم
ه متوسط قيمت اقالم خوراكي در ماه جاري با ماه مشابه سال قبل حاكي از اين است كه در يكي از اقالم همچنين مقايس

زميني درصد)، سيب ٢/١٣٣فرنگي (درصد بوده و بيشترين افزايش قيمت در گوجه ١٠٠خوراكي منتخب، تغييرات بيش از 
ها مربوط به موز ين مدت، كمترين ميزان رشد در قيمتدرصد) مشاهده شده است. در ا٩/٨١درصد) و ماست پاستوريزه (٦/٨٣(
خوراكي هايي كه كاهش   درصد) بوده است.٧/٢٤درصد) و برنج خارجي درجه يك ( ٢/٣٢درصد)، گوشت گوسفند ( ٣/٤٧(

داشتيم،در  شايد جالب باشد بدانيد در اين مدت كه در همه اقالم و محصوالت خبرهايي درباره افزايش قيمت  قيمت داشته اند
هاي منتخب تغييرات منفي است و بيشترين كاهش تعداد محدودي از كاالها كاهش قيمت هم داشته ايم. در چهار قلم از كاال

درصد) و گوشت گوسفند  ٥/٠درصد)، مرغ ماشيني (منفي  ٨/٦درصد)، سيب (منفي ٩/٦ها مربوط به پرتقال (منفي در قيمت
در مهرماه  طبق گزارش وزارت كار  هادرصد از اقالم خوراكي فراتر از حد بحراني قيمت ٧٩  درصد) بوده است. ٥/٠(منفي 
درصد اقالم منتخب شامل برنج ايراني درجه يك، برنج خارجي درجه يك، مرغ ماشيني، شير  ٧٩، متوسط قيمت حدود ١٤٠٠

ره پاستوريزه، روغن مايع، موز، سيب، پرتقال، خيار، مرغ ماشيني، كپاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاستوريزه، تخم
اي فراتر از حد بحراني قرار دارد. در بيشتر اقالم ياد شده، به زميني، لوبيا چيتي، عدس، قند، شكر و چاي خارجي بستهسيب

ي و انواع حبوبات زمينمرغ ماشيني، شير و انواع محصوالت لبني، روغن مايع، خيار، سيبويژه برنج درجه يك ايراني، تخم
     ها دور از انتظار نيست.شود و افزايش مجدد قيمت اين كاالامتداد روند صعودي ماه قبل مشاهده مي



 

  روزنامه جوان  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  ها نشينهاي ايراني در سرزمين شيخريشه كردن نخل

كنند و وقتي نخلي استفاده مي» نفر«هايشان از ها براي شمارش نخلها بيشتر از يك درخت است. آننخل براي جنوبي 
اصالً نخل بخشي از هويت خطه جنوبي كشورمان است و در دوران دفاع »! يك نفر نخل مرد«گويند شود، ميخشك مي

ز مقاومت مردم كشورمان در برابر هجمه هشت ساله دشمن بود هاي سر بريده، اما همچنان راست قامت نمادي امقدس نخل
استفاده  نفرهايشان از ها براي شمارش نخلها بيشتر از يك درخت است. آننخل براي جنوبيسرويس جامعه جوان آنالين: 

ه جنوبي كشورمان است ! اصالً نخل بخشي از هويت خطيك نفر نخل مردگويند شود، ميكنند و وقتي نخلي خشك ميمي
هاي سر بريده، اما همچنان راست قامت نمادي از مقاومت مردم كشورمان در برابر هجمه هشت و در دوران دفاع مقدس نخل

هاي بوشهر با بولدوزر از ريشه بيرون آبي در برخي استانهاي صبور و سربلند به واسطه كمساله دشمن بود. حاال اين نخل
ها زير گيرند تا آننشينان عرب جاي ميهاي شيخها و وياليوه دادن در سرزمين آبا و اجدادي شان، در باغآيند و به جاي ممي

هاي ايراني، هايشان جلوس كنند و شايد در دلشان از اينكه به جاي واردات ميوه نخلسايه اين درختان ايراني روي تخت
هاي مناطق فارياب و دشتستان در حالي است كه از دست دادن نخلخرند حسي پيروزمندانه داشته باشند! اين درخت را مي

ها قرار تواند اين ذخاير ژنتيكي را در اختيار ديگر كشوربه معني از دست دادن يكي از بهترين ارقام نخل در دنياست كه مي
نبع درآمدشان را از دست دهد. بگذريم از اينكه با صادرات نخل به جاي صادرات خرما رفته رفته كشاورزان اين منطقه م

نشين ها به مناطق شيخها به وسيله جرثقيل از سرزمين مادري و صادرات آنماجرا از پخش فيلمي از خارج كردن نخل دهند.مي
هايي كه برايشان همچون دهد دليل دل كندن كشاورزان از نخلحاشيه خليج فارس آغاز شد. آنطور كه فيلمبردار توضيح مي

آبي است. ماجرايي كه خسرو عمراني، معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر آن اند بيمفرزند مي
شود، صحيح نيست و صادرات هر ها صادر ميآبي نخلشود قطع درختان به جهت بياينكه گفته ميگويد: كند و ميرا رد مي

داند وي با اين جمله عمالً بحث صادرات نخل را منتفي نمي ادرات هستند.ها قابل صنوع نخلي قانوني نبوده و برخي از نخل
صادرات نخل معموالً به صورت خاص و محدود همچنين با ارقام خاص وجود دارد، البته صادرات ذخاير استراتژيك افزايد: و مي

دات گياهي سازمان جهاد كشاورزي به گفته معاون بهبود تولينخل به قطر ٦٠٠مجوز صادرات ژنتيكي كشور ممنوع است.
تاكنون كند: افتد. وي تصريح ميجايي نخل براي افراد ديگر يا فضاي سبز هم در كشور اتفاق مياستان بوشهر كندن و جابه

  هاي رودفارياب نداريم.هاي دالكي براي صادرات به كشور قطر صادر شده و اطالعي از نخلنخل در باغ ٦٠٠مجوز 
كشور و به تبع آن اين بخش با كند: اد، بخشدار ارم هم در خصوص ادعاي خشكسالي در اين ويدئو تصريح مينژعلي بهرام

رو درآوردن درختان كند، اما نخل درخت مقاومي است و نياز چنداني به آب ندارد از اينبحران خشكسالي دست و پنجه نرم مي
ها ها بارندگيرم تنها تابستان خشك و كم باراني دارد و در ساير فصلبه گفته وي بخش ابه علت بحران آب قابل قبول نيست.

كند. مرداد ماه امسال هم خبر صادرات يك هزار تن اصله نخل از گناوه به كويت اعالم شد. اين براي درخت نخل كفايت مي
به و توسط بخش خصوصي از ها حالت تزئيني داشتند، به وسيله يك فروند دومحموله اصله نخل كه طبيعي بود و عمده آن

اسكله اين بندر بارگيري و به مقصد كشور كويت ارسال شد. مقداد تكلوزاده، دبير انجمن ملي خرماي ايران در اين باره 



 

كن و خارج هاي منطقه ريشهنشينان كشورهاي شيخها و خانههاست كه درختان نخل كشور براي زينت شهرسالاست: گفته
هاي شمالي مانند آذربايجان هاي كشور به ثروتمندان و شهرداران كشورسال است شاهد فروش نخل ١٢تا  ١٠شوند. حدود مي

هاي ها و ويالهاي ايراني زينت بخش باغنخل هاي عرب مناطق جنوبي هستيم.و ارمنستان و با حجم بيشتر به كشور
درباره دليل  جواناسي دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال شندكتر حسين آقاخاني، عضو هيئت علمي دانشكده زيستنشينانشيخ

نشينان با تأكيد بر اينكه هم مسئله كم آبي و هم پول خوبي كه در ازاي صادرات اين هاي خطه جنوب به شيخروش نخل
قدان آب استفاده تواند از درختش به دليل فوقتي كشاورز نميافزايد: فروشي است، ميشود، دليل اين نخلها پرداخت مينخل

به طور افزايد: داند و ميرويه در اين استان ميسازي بيهاي خوزستان را سدوي دليل خشكي زمينفروشد.كند، آن را مي
هايي كه در حاشيه اروند و بهمنشير هستند، در اثر شوري آب خشك شوند. طبيعي خاص سد ماه رود موجب شد تا نخلستان

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال فروشند.ها را ميز دست دادن منبع درآمدشان باقيمانده نخلاست مردم اين منطقه با ا
خرند و بيشتر ها را براي كشاورزي نميها اين نخلآنگويد: هاي حاشيه خليج فارس هم مشكل آب دارند، ميكه طبيعتاً كشور

اي و جنوب امريكا هم نخل را بيشتر به دليل هاي مديترانهدر كشوربرايشان جنبه تزئيني دارد. نخل درخت زيبايي است و 
هاي هايشان از نخلها را براي تزئين خانه، ويال و باغها هم اين نخلنشينكارند. بنابراين شيخجنبه تزئيني آن به فراواني مي

صرفد آب دريا را شيرين و با ها هم نميآنكنند و ممكن است با فاضالب خود آن را آبياري كنند؛ چراكه براي ما استفاده مي
هاي آبي براي از دست ندادن ذخايري همچون همين نخلآقاخاني درباره چگونگي مديريت خشكي و كمآن را آبياري كنند.

ه هاي نادرست وزارت نيرو در ساي در آب شكل گرفته وبه دليل سياستمتأسفانه نوعي تفكر سازهگويد: مي جوانجنوبي به 
شده و اين كار هنوز هم ادامه دارد. اين مسئله و هاي نادرست، تعداد بسيار زيادي سد تعريف و ساختهدهه اخير و سدسازي

رغم مشكالت سازي بهها و مجلس موجب شده تا كار سدهاي خصولتي با منافع كالن و نفوذ در دولتدخالت يك سري شركت
كند كه در سازند گچي نمكي در گچساران در حال ساخت است و بر شير اشاره ميوي به سد چماش ادامه يابد.محيطيزيست

شده و آب را شور خواهد كرد. به گفته هزار تن نمك در آن حل ٥٠٠دهد با ساخت اين سد حداقل هاي علمي نشان ميآورد
  ز گرد هم ايجاد خواهد شد. شود و يك كانون جديد ريآقاخاني با ساخت اين سد تير خالص به منطقه هنديجان زده مي

هاي هاي جنوب به كشورزيست در رابطه با صادرات نخلاسماعيل كهرم، كارشناس محيطهاي ايرانيمندي از نژاد نخلبهره
  هاي استان بوشهر است.بهترين خرماي كشور مربوط به روستاگويد: مي جوانحاشيه خليج فارس به 

ها از تنه اي وجود دارد كه طاق آنساله ٧٠٠ -٦٠٠هاي فارس و درياي عمان ساختمان به گفته وي در ساحل شمالي خليج
توانند آن را بخورند و در آن النه بسازند. يعني درخت خرماست، زيرا به دليل بافت متراكم تنه نخل حشراتي مانند بيد نمي

گويند، در حالي كه ديگر درختان را با اصله ل نفر ميها به نخرسد، اما در بين جنوبيوقتي نخل مرد تازه به چنين مصرفي مي
هاي نخل درست گويند يك نفر نخل مرد و براي اندامشود، ميها وقتي نخلي خشك ميجنوبيافزايد: كنند. كهرم ميياد مي

ترين ميوه جهان را ايجاد گونه نخل وجود دارد كه شيرين ٣٠٠مثل انسان مغز، دست و پا و تنه قائل هستند. بيش از هزارو 
. به گفته وي بايد ديد اين صادرات كنندها حتي از برگ اين درخت هم صنايع دستي زيبا و گرانقيمتي توليد ميكند. جنوبيمي

بتوانند با آن محصول ها به دنبال تكثير گونه خاصي از نخل هستند تا نشينگيرد و آيا شيخنفت به چه منظوري صورت مي
زيست با اشاره هاست، استفاده كنند. اين كارشناس محيطترين چوبخواهند از چوب آن كه يكي از مرغوبتوليد كنند يا مي

هاي ايراني هم براي ها و بزآهوافزايد: شود، مينشين به نخل محدود نميهاي شيخبه اينكه صادرات ذخاير ايران به كشور
ها شوند و حتي خاك كشورمان هم از برخي از اين كشورها برده ميهاي مصنوعي امارات و برخي ديگر از كشوراغاستفاده در ب
بينيد كه آورد تا با آن جزيره نخيلون درست شود و اگر به مناطقي همچون نوبندايان و نزديك كنارك برويد، ميسر در مي



 

هاي ايراني در كردن نخلريشه فرستند.ها ميدر نهايت به آن طرف آبها بولدوزر و كاميون اين خاك را جمع كرده و صد
دهند، بخشي از هويت اين سرزمين هستند، هاي جنوب گذشته از آنكه روزي مردم نجيب اين خطه را مينخلسرزمين بيگانه

گيرند؛ همان جان ميهاي مقاومت در سرزميني بيگانه هايش نماد مقاومت هستند و حاال اين نمادسرزميني كه نخل
اي هاي سربريدههايي كه روزگاري دست در دست رژيم بعثي عراق هشت سال جنگ را به ما تحميل كردند و نخلسرزمين

   را كه راوي بخشي از اين مقاومت بودند.
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Saffron export stands at $60m in 7 months  

TEHRAN- Iran’s saffron export stood at $60 million during the first seven months of the 
current Iranian calendar year (March 21-October 22), Spokesman of the Islamic Republic 

of Iran Customs Administration (IRICA) Ruhollah Latifi announced. The official has 
previously announced that Iranian saffron farmers exported 324.589 tons of products 
worth over $190 million to 60 foreign destinations during the previous Iranian calendar 

year (ended on March 20). According to Latifi, over 78 percent of the mentioned exports 
in terms of value were made to five major customers of the Iranian saffron, IRNA 

reported. Hong Kong with 74,578 kilograms (kg) worth $46.626 million of imports, the 
United Arab Emirates with 59,791 kg valued at $33.942 million, Spain with 49,025 kg 
worth $26.44 million, China with 40,139 kg and a value of $22.504 million, and 

Afghanistan with 33,781 kg and a value of $19.168 million were Iran’s top saffron buyers 
in the mentioned period. The IRICA spokesman said that the mentioned five countries 

accounted for 79 percent of the Islamic republic’s total saffron exports in terms of weight. 
Iran is one of the world’s top saffron producers and over 90 percent of its production is 

exported to foreign destinations. Based on a multilateral memorandum of understanding 
(MOU) signed between Iran’s Planning and Budget Organization (PBO) and three of the 

country’s banks in early October 2020, 10 trillion rials (about $238.09 million) was 
allocated for supporting the saffron industry. The MOU was signed by PBO’s Deputy Head 

Hamid Pour-Mohammadi and the managing directors of Agriculture Bank, Mellat Bank, 
and Export Development Bank of Iran. Speaking in the signing ceremony, Pour-

Mohammadi noted that the mentioned funding would be provided to saffron producers 
and processors in the form of bank facilities to support the production of saffron and the 

packing and processing of this product which has been impacted by the outbreak of 



 

coronavirus. According to the official, the interest rate of the mentioned facilities would 
be 18 percent, of which PBO has agreed to pay three percent. MA/MA TAGS   



 

  


