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  جمهوري اسالميروزنامه  - 1398آبان  4                                      جمهوري اسالمي

  
  برابري توليد آبزيان در ايران 40رشد 

  
  وزير جهادكشاورزي خبر داد 

مود اي داشته است.محوزير جهاد كشاورزي گفت: صنعت شيالت ايران پس از انقالب اسالمي رشد فزاينده  صفحه خبر:

المللي شيالت، آبزيان، ماهيگيري، غذاهاي دريايي و صنايع وابسته با حجتي در حاشيه بازديد از چهارمين نمايشگاه بين

اعالم اين مطلب، افزود: در ابتداي انقالب اسالمي كل محصوالت شيالتي كشور از منابع دريايي شمال و جنوب و پرورش 

هزار تن افزايش يافته و  250به بيش از يك ميليون و  97اين ميزان توليد در سال هزار تن بود درحالي كه  30آبزيان حدود 

شود.وي افزود: اين افزايش توليد درحالي حاصل برابري داشته است كه افتخار يزرگي براي كشور محسوب مي 40رشدي 

ايه گذاري، استفاده از ابزار و شده است كه در كشور كمبود منابع آبي به ويژه آب شيرين وجود دارد اما با حضور، سرم

هاي نوين و آشنايي با متدهاي روز دنيا در اين صنعت شاهد رشد بااليي هستيم.حجتي با اشاره به اين كه ايران، تكنولوژي

اولين توليدكننده ماهي قزل آالي پرورشي در جهان است، اذعان كرد: البته كشورهاي ديگري هم هستند كه ماهي قزل 

كنند و ما در نوع پرورشي آن رتبه نخست را هاي طبيعي و رودخانه صيد مينسبت به ايران دارند اما در آبآالي بيشتري 

كننده محصوالت شيالتي اعم از صيد دريايي و پرورشي است، داريم.وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ايران صادر

و اروپاي غربي بوده و اخيرا هم در زمينه قزل آال به درصد صادرات آبزيان كشور به شرق دور  80خاطرنشان كرد: حدود 

ايم.وي ادامه داد: اين صنعت اقبال خوبي هم در سطح كشور كشورهاي شمالي ايران به خصوص روسيه صادرات داشته

اي لعادهاداشته و سرمايه گذاران و كارآفرينان در اين زمينه فعال هستند.وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه ظرفيت فوق

كنيم، افزود:در اين زمينه براي پرورش ماهي در درياها وجود دارد كه بسيار بيشتر از ميزاني است كه درحال حاضر توليد مي

بيني شده است كه مجوزهاي زيست اي انجام و ظرفيت توليد يك ميليون تن پرورش ماهي در دريا پيشمطالعات گسترده

نام هستيم كه بي هاي اصولينامهاطق مانند سواحل مكران به دنبال صدور موافقتمحيطي آن گرفته شده و در برخي من
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آفرين بتواند به راحتي مجوز بگيرد.حجتي ادامه داد: اميدواريم گذار و كارتمام مراحل اداري را پشت سرگذاشته باشد و سرمايه

ام سواحل كشور توسعه دهيم و با حضور كارآفرينان بتوانيم با صدور اين مجوزها، پرورش ماهي در دريا را به تدريج در تم

ترين پروتئين مورد نياز بدن، تامين غذاي كشور، ترين و بهداشتياين نوع پرورش ماهي را كه در اشتغالزايي، ايجاد سالم

     ايجاد ارزش افزوده و توسعه بازار صادراتي موثر است به حداكثر ظرفيت توليد برسانيم.
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  راه مردم  -  1398آبان  4                                        

  
رغم افزايش توليد  وزير جهاد كشاورزي از تصميم دولت براي واردات گندم خبر داد؛ به گفته او علي

  هاي توليدي به دولت از داليل واردات گندم در سال جاري است. گندم، نفروختن گندم

بازرگاني تهران ضمن تشريح برخي اقدامات وزارت جهاد كشاورزي، به برخي محمود حجتي در جلسه هيئت نمايندگان اتاق  

انتقادات و سواالت اعضاي اتاق بازرگاني تهران پاسخ داد و در واكنش به موضوع اختالط خاك با گندم كه در روزهاي اخير 

كمباين به كاميون و از درصد گندم تحويلي به سيلوها، از  90مطرح شده اظهار كرد: اين يك واقعيت است كه حدود 

تري  ها كه توسط كشاورزاني كه محصوالت نسبتاً كم شود و بخش بسيار كمي از گندم ها به مراكز خريد تحويل مي كاميون

سال است  30شود. وزير جهادكشاورزي ادامه داد: از سوي ديگر مدت  داشته و يا توسط دالالن به روش ديگري تحويل مي

شود و البته گرچه ممكن است يك جايي تخلفي هم صورت گرفته  ها براي سيلوهاي گندم استفاده مي كه از همين غربال

ها نبودند بلكه مساله اصلي، موضوع سبوس بود كه در يك بازه  باشد ولي مساله اصلي كه اين روزها مطرح شد، غربال

پاسخ به سوال يكي از اعضاي اتاق بازرگاني درخصوص اختالف بسيار زياد درصد افزايش قيمت داشت. وي در  130زماني، 

دالري  2ميان قيمت تمام شده خريد گوشت وارداتي و قيمت توزيع گوشت، با رد اين موضوع گفت: موضوع قيمت گوشت 

است و گوشت دالر  7٫5به هيچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتي، گوشت استراليايي باشد كه قيمت آن 

دالري از كجا درآمد؟  2دانم موضوع گوشت  رسد؛ لذا من نمي دالر به فروش مي 5مغولستان هم درب كشتارگاه، به قيمت 

كند كه اصال صحت  متاسفانه بعضاً يك تريبوني يا يك سايتي در يك جايي موضوعي را بدون هيچ اطالعي مطرح مي

دالري سراغ دارد، وارد كند؛ ما كه هيچ محدوديتي براي  2اگر كسي گوشت  ايم ندارد. حجتي ادامه داد: ما اعالم كرده

واردات نداريم و هيچ ممانعتي هم براي واردات گوشت وجود ندارد. وزير جهاد كشاورزي در خصوص آلودگي باالي برخي 

پيش، موضوع سم سال  6هاي مصرفي گفت: تا  محصوالت كشاورزي و شيرهاي توليدي به برخي مواد مضر موجود در سم

و كود در كشورمان لجام گسيخته بود و ما در اين مدت سعي كرديم اوالً نوع سموم وارداتي را ساماندهي كنيم و در ثاني حد 

سالمت را براي استفاده سموم رعايت كنيم. وي گفت: البته ممكن است تخلفاتي در اين بخش از سوي برخي كشاورزان 

ها برخورد كرد ولي امروز شاهديم شير و برخي محصوالت كشاورزي كه به كشورهاي  د با آنوجود داشته باشد كه قطعاً باي

ها برخوردارند.حجتي در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به كشور و  شود، از استاندارد قابل قبول آن اروپايي صادر مي

رغم  ت به اين موضوع گفت: متاسفانه ما عليرساني شفاف نسب گاليه يكي از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به عدم اطالع
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تر كه با خشكسالي  مان افزايش داشت به داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل آنكه در سال جاري توليد گندم

    هم مواجه بوديم خريداري كنيم.



 

 

 

 

 

٦ 

 

  عصر اقتصاد  -  1398آبان  4                                        

  
  98هزار تن انار در سال  900توليد

هزارتن  15هزار تن بود كه از اين ميزان  720روز چهارشنبه افزود: سال گذشته ميزان توليد انار كشور » زهرا جليلي مقدم« 

به گفته وي، محصول انار كيفي ايران به كشورهاي ارمنستان،    ميليون دالر به كشورهاي هدف صادر شد. 15به ارزش 

وي با بيان اينكه توليد انار طي دو تا سه سال اخير به دليل خشكسالي و    شود. ، كره، ژاپن، سويس صادر ميعراق، امارات

سرمازدگي باغات با كاهش روبرو شده بود اظهار داشت: اصالح و نوسازي باغ هاي انار به منظور بهبود كيفيت و افزايش 

  ميليون تن ميوه هاي گرمسيري در كشور 7,8توليد ساالنه    است.عملكرد در واحد سطح از اولويت برنامه هاي اين دفتر 

مديركل دفتر امور ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: ساالنه بيش از هفت ميليون و  

هزار هكتار از  740 هزار تن انواع ميوه هاي گرمسيري شامل مركبات، خرما، انجير، كيوي، خرمالو و مركبات در سطح 800

هزار تن انواع ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري به  500، حدود 97به گفته وي، سال    باغ هاي كشور توليد مي شود.

وي گفت: با توجه به فصل برداشت ميوه هاي نيمه   ميليون دالر به كشورهاي هدف صادر شده است.  550ارزش 

وي اضافه كرد: از اين ميزان حجم توليد هر ساله حدود    حصوالت در نيمه دوم سال است.گرمسيري عمده صادرات اين م

هزارتن انجير، كيوي و خرمالو  700هزارتن انار و  900پنج ميليون تن انواع مركبات، يك ميليون و دويست هزار تن خرما، 

گرمسيري و نيمه گرمسيري جز بزرگترين توليدكنندگان جليلي مقدم با اشاره به اينكه ايران در زمينه توليد ميوه هاي    است.

در دنيا به شمار مي رود اضافه كرد: صادرات اين محصوالت از اهميت ويژه اي برخورد دار است بنابراين به دليل حجم توليد 

ت منابع آبي در كشور، وي ادامه داد: درحال حاضر با توجه به محدودي   توانايي افزايش صادرات اين گروه از ميوه ها را داريم.

مديركل دفتر ميوه    به جز موارد استثنا برنامه اي براي افزايش سطح باغ هاي ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري نداريم.

هاي  هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت: اكنون به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات ميوه

باغي، هرس به موقع باغ ها، ايجاد  رمسيري برنامه هاي اصالح و نوسازي باغ ها، عمليات بهمناطق گرمسيري و نيمه گ

جليلي مقدم درباره صنايع    وري آب و استفاده از ارقام كيفي و مقاوم به خشكي در دستور كار قرار دارد. سايبان، افزايش بهره

د در كاهش ضايعات و هدررفت محصول تاثير بسزايي توان تبديلي محصوالت گرمسيري افزود: توسعه صنايع تبديلي مي

     منبع: ايرنا داشته باشد بنابراين الزم است بخش خصوصي در اين خصوص ورود پيدا كند. 
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  سياست روز  -  1398آبان  1                                        

   رشته ها پنبه شد؛
  تير خالص به خودكفايي گندم

طي دو روز گذشته محمود حجتي از تصميم دولت براي واردات گندم گفت، در حقيقت تير خالص را به خودكفايي گندم زد 

  خواستيم جشن بگيريم.  كه امسال براي چهارمين سال متوالي مي

رغم اينكه  عليمتأسفانه  محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران زماني كه گفت 

امسال توليد ما در گندم افزايش يافته بود اما نتوانستيم همه گندم را از كشاورزان بخريم و برخي از كشاورزان گندم را به ما 

خواستيم امسال نيز براي چهارمين سال آنرا  در حقيقت تير خالصي به خودكفايي گندم بود كه با اميدواري مي  نفروختند

 8ميليون تن خريد دولتي گندم نياز دارد كه ميزان خريد امسال از  11براي تامين نياز داخل ساالنه به جشن بگيريم. كشور 

ميليون تن گندم را از كشورهايي خريداري كند كه ما را تحريم  3ميليون تن فراتر نرفت و براي تامين اين نياز دولت بايد 

شوند و ناگفته پيداست كه نتيجه چنين  مانع ورود غذا به كشور مي ها اندكه اين كشورها در حقيقت خودشان با تحريم كرده

درخواستي چه خواهد بود. خودكفايي گندم براي كشور به ويژه در شرايط تحريم كه خود آقاي حجتي در همين جلسه هيات 

بسيار حياتي است. آقاي   اند هغذا و دارو را هم تحريم كرد  بر خالف ادعاي آمريكا، نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اقرار كرد 

هاي نقل و انتقال پول و عمليات بانكي  گويند غذا و دارو مشمول تحريم نيست، اما به دليل محدوديت وزير گفت:اگرچه مي

اين دو قسمت حساس به نوعي دچار تحريم است. همه كشورها براي خودكفايي محصوالت كشاورزي به ويژه محصوالت 

كوشند تا حدامكان اين گونه محصوالت  هاي كالن مي د گندم تالش وافري دارند و با پرداخت يارانهاساسي و راهبردي مانن

وابستگي در محصوالت اساسي يعني دست دراز كردن به بيگانگان   را در داخل توليد كنند و نيازي به واردات نداشته باشند،

شود و شايد به همين  اندازي بوده شرايط پيچيده ترمي وسنگ و اگر اين بيگانه دشمن ديرين تو باشد كه سالها در پي تحريم

آوري شود شايدبه اندازه يك كتاب باشد به خودكفايي  دليل بوده كه امام راحل و مقام معظم رهبري بارهاو بارها كه اگر جمع

چهارمين سال متوالي را  اند. اما چرا در حالي كه انتظار جشن خودكفايي براي محصوالت كشاورزي بويژه گندم تاكيد فرموده

داشتيم به يكباره ورق برگشت و به وابستگي تبديل شد؟ واقعيت اين است كه زنگ هشدار براي توليد گندم از سال گذشته 

به صدا در آمده بود، زماني كه دولت نرخ خريد تضميني گندم را بسيار پايين تر از انتظار كشاورزان تعيين كرد كه پس از 

تومان فراتر نرفت اين رقم آنقدر پايين بود كه  1700و بررسي در شوراي اقتصاد از كيلويي  چندباره و بحثهاي  وبرگشت رفت

بارها كشاورزان به آن اعتراض كردند و كارشناسان نيز بر اين كاهش نرخ صحه گذاشتند، اما از بخت بلند دولت، زماني كه 
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دندو گرنه انتظار بر اين بود كه سطح كشت گندم كاهش بيشتري هاي تضميني اعالم شد كشاورزان گندم را كاشته بو نرخ

تومان، نمايندگان مجلس به  1700داشته باشد. نمايندگان سيگنال غلط دادند در همين اثناي خريد دولتي گندم به قيمت 

ه داشتند يا براي دادند كه قيمت گندم باالتر خواهد رفت حال بماند كه واقعا آنها اطالعي از پشت پرد كشاورزان قول مي

كردند اما نتيجه اين شد كه بخشي از كشاورزان بويژه دالالن با اين هدف  جذب راي مردم در آستانه انتخابات اين كار را مي

كه بعدا گندم رابه قيمت بيشتري بفروشند گندم را در انبارها ذخيره كردند، اما هيچوقت اين قيمتها افزايش نيافت و اكنون 

ها در انبارهاي غير استاندارد كشاورزان و دالالن دغدغه ديگري شده است. در اين ميان  يده شدن اين گندمنگراني از پوس

هاي آرد و بخش صنعتي هم كه نگران افزايش قيمت بودند گندم را از كشاورزان پيش خريد كردند تا مبادا بعدا  كارخانه

خريداري كنند البته در پشت اين ماجرا نگاهشان به سودآوري  افزايش قيمتي صورت بگيرد و مجبور بشوند با قيمت بيشتري

هم بود كه برخي از آنها با چندين برابر ظرفيت نياز گندم را خريداري كردند تا اگر افزايشي باشد از اين مسير هم سود 

براي آنها سبب شد ها و صنف صنعتي و عدم نظارت  كنند.بنابراين نبودن سامانه مناسب براي خريد گندم از سوي كارخانه

كه برخي اصناف خودشان در نقش دالل ومحتكر ظاهر شوند. مديرعامل يك كارخانه آرد در منطقه سراب به خبرنگار فارس 

تومان از كشاورز خريداري كرده است وي در دليل اينكه چگونه كشاورز  1650گفت: چندين هزار تن گندم را به قيمت 

خ تضميني به شما بفروشد اينگونه توضيح داد: پرداخت ما نقدي است اما دولت معموال با تر از نر حاضر شده به قيمت پايين

كند  هاي مختلفي مانند ضريب افت و شكستگي و غيره لحاظ مي پردازد ضمن اينكه دولت شاخص تاخيرهاي چندماهه مي

يرش نيست. قاچاق گندم تفاوت قيمت آورد و اصوال اين عبارات براي كشاورز معمولي پذير قابل پذ كه قيمت را پايين مي

كرد همان زمان كه كشاورزان  تومان بود انگيزه قاچاق را بيشتر مي 800گندم در داخل و در كشورهاي همسايه كه حداقل 

ي فروختند كه پولش را چند ماه ديگر دريافت كنند قيمت در كشورهاي همسايه كه فاصله زياد تومان مي 1700گندم خود را 

كرد. دولت براي جلوگيري  رفت و اين مسئله انگيزه براي قاچاق را بيشتر مي تومان و بيشتر به فروش مي 2500هم ندارند 

هر گونه قاچاق انتقال گندم را از استان به استان ممنوع كرد. آيا دولت توانست به اين روش از قاچاق گندم به خارج از كشور 

بيشتري در اين زمينه نداد اما نگاه به سابقه كنترل قاچاق كشور باور آنرا سخت  جلوگيري كند؟هيچ مسئولي اطالعات

درصدي به واردات باعث شد، قيمت  70رويه خوراك دام به سبب وابستگي  هاي بي كند. گندم خوراك دام شد افزايش مي

ده كردند تا پول كمتري براي خوراك خوراك دام بيش از گندم شود و دامداران ترجيحا از گندم براي تغذيه دامهايشان استفا

توماني بود.و چنين  1700تومان رسيده بود و براي دامدار بهترين گزينه گندم  2500بپردازند قيمت كنجاله سويا به كيلويي 

شد كه بخش زيادي از گندم توليدي كشور به خوراك دام رسيد. آقاي وزير روز گذشته خيلي تالش كرد تا با طرح اين 

كشاورزان گندم را به دولت تحويل ندادند به خودكفايي گندم خللي وارد نشود اما پس از آنكه گفت قرار است  موضوع كه

گيري كند، كاخ آرزوهايي كه يكسال براي خودكفايي گندم پرورش  شركت بازرگاني دولتي ميزان گندم وارداتي را تصميم

كه توليد به اندازه كافي انجام شده اما كشاورزان به دولت تحويل داده بوديم به يكباره فرو ريخت. حجتي چنين وانمود كرد 

هايي از همان تعيين قيمت خريد تضميني  تدبيري اند تاشايد باور خودكفايي همچنان باقي بماند، اما واقعيت اين است بي نداده
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براي اين كشور رقم زد كه امروز ميليون تن كسري گندم را  3گرفته تا عدم نظارت بر فرايند خريد و گندم وجود داشته كه 

شاهد هستيم. اما اين قصه هنوز تمام نشده است و امسال و سالهاي ديگر هم ادامه دارد، دولت بايد از امروز درس بگيرد 

وبراي سالهاي آينده مراقب باشد، يادمان باشد كه تعيين نرخ پايين خريد تضميني، بازار افسار گسيخته خوراك دام، عدم 

مورد برخي نمايندگان از مهمترين داليل كسري امسال خريدتضميني  داللي و قاچاق و نيز وعده و وعيدهاي بي نظارت بر

  گندم بود. 
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  روزنامه دنياي اقتصاد  -  1398آبان  4                                        

  
  كارنامه ارزآوري محصوالت كشاورزي

  دو وزارتخانه مامور تسهيل صادرات شدند 

هاي جاري منتشر شد. براساس دادهغذايي تا نيمه تابستان سال كارنامه تجاري بخش كشاورزي و صنايع اقتصاد :دنياي

درصد 11شده از سوي وزارت جهادكشاورزي در مدت زمان مورد بررسي سهم اين بخش از صادرات غيرنفتي حدود اعالم

توان گفت مهر تاييدي است بر هايي كه ميگذاري شده است. دادهميليون دالر ارزش952بر با يك ميليارد و بوده كه برا

غذايي درحال تبديل شدن به قطب صنعتي  شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه صنايعاظهارات مطرح

وجود آمده و باال رفتن توليد در بخش كشاورزي كشور به در منطقه است. رشدي كه به گفته فعاالن اين بخش با توجه به

 آنچه مسلم است تداوم اين روند به رفع موانع صادراتي گره خورده است. به گفته فعاالن اين بخش، با وجود آنكه صنايع

ها و موانع چالشگرا گنجانده شده است؛ اما اين بخش همچنان با صنعت صادرات15غذايي در ميان صنايع پيشتاز و در جمع 

گذاري در اين بخش از جمله مشكالتي است كه اندازي روشن از سياسترو است. نداشتن چشمبسياري در امر صادرات روبه

انداز روشن براي اين بخش كنند، نبود چشمغذايي با آن دست و پنجه نرم مي و صنايع كشاورزي توان گفت بخشمي

ريزي از صادركنندگان گرفته شود. پي در قوانين و مقررات مواجه باشد و امكان برنامهموجب شده اين بخش با تغيير پي در 

هاي بيانگر آن است كه فعاالن اين بخش با چهار چالش كلي در بخش بخش كشاورزي هاياز سوي ديگر، احصاي چالش

هاي صادرات چالش«و » از كشورهاي پشتيباني و قوانين و مقررات صادراتي تا خروج محصول چالش«، »تامين«، »توليد«

هايي كه موجب شده اين بخش نتواند به اهداف چالش رو هستند؛روبه» كشور هدف قوانين و مقررات در خارج از كشور و

جمهوري اخيرا خواستار رئيس معاون اول  صادراتي خود دست يابد. موانع و مشكالتي كه موجب شد تا اسحاق جهانگيري،

و صنعت، معدن و  امور اقتصادي و دارايي هايشود و طي دستوري به وزارتخانه  حصوالت كشاورزيتسهيل روند صادراتم

تجارت، اعالم كند كه مساعدت الزم را براي تسهيل صادرات محصوالت كشاورزي انجام دهند. دستوري كه با اخبار شنيده

مشاور وزير جهادكشاورزي در آخرين نشست كه حسن ركني، طوريخصوصي مغايرت دارد؛ بهشده در جمع فعاالن بخش

و وزارت  وزارتخانه  كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد كه اين

ها از جمله شيرخشك و محصوالت پيشنهادي براي تعيين عوارض صادراتي روي برخي فرآورده تجارت و معدن صنعت،

جمهوري مغايرت دارد و در صورت اول رئيس  معاون توان گفت با دستور ابالغي از سوياند؛ اقدامي كه ميلبني ارائه كرده
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گرفته از سوي دو وزارتخانه ريزي صورتاجرا فعاالن اين بخش با چالش جديد صادراتي مواجه خواهند شد. برنامه

شده بخش هاي اعالمدادهو جهادكشاورزي براي اعمال عوارض صادراتي درحالي است كه براساس  معدن و تجارت صنعت،

غذايي به محصوالت لبني اختصاص دارد و به گفته فعاالن اين بخش در صورت اعمال عوارض  اعظمي از صادرات صنايع

هاي گذشته را مرور خواهد كرد و صادرات اين بخش بهصادراتي، تجارت محصوالت كشاورزي بار ديگر تجربه تلخ سال

ها در خارج از كشور خواهان محصوالت ايراني لي است كه همچنان بازار اين فرآوردهشدت كاهش خواهد يافت. اين درحا

بيني اخذ عوارض براي برخي از صنايع لبني درحالي است كه مطابق با آمار پنج ماه منتهي به مرداد امسال، است. پيش

ثبت شده است.  دالر ميليون250ارزشي هزار تن و به لحاظ 197در پنج ماه منتهي به مرداد به لحاظ وزني   لبنيات  صادرات

هزار  42و خامه با وزن  شير ميليون دالر، 68هزار تني به ارزش  33از اين ميزان صادرات پنير و كشك به لحاظ وزني سهم 

هزار تن به 94  وزن ميليون دالر و ماست با 56هزار تن به ارزش  22ميليون تن، صادرات بستني با وزن  56تني به ارزش 

هاي صادراتي براي اين بيني اعمال محدوديتاند. كارنامه صادراتي پيشميليون دالر را به خود اختصاص داده 55ارزش 

بايد به صادرات محصوالت غيرنفتي  دولت بخش درحالي است كه با توجه به محدوديت اعمال شده براي صادرات نفتي،

شده از سوي وزارت جهادكشاورزي فرين باشد. براساس آمار اعالمآتواند در شرايط كنوني نقشغذايي مي روي آورد و صنايع

كشور را به خود اختصاص داده  صادرات غيرنفتي درصدي از 10/ 97جاري، بخش كشاورزي سهمي در پنج ماه نخست سال

و  هزارتن، به ارزش يك ميليارد 504ميليون و  2است. در اين مدت محصوالت بخش كشاورزي و غذا با وزن تقريبي 

ميليون دالر به كشورهاي عراق، افغانستان، امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، هند، تركيه، 952

شده و به لحاظ ارزشي و برخي كشورهاي آسياي شرقي صادر شده است. اما براساس آمار اعالم  آلمان  تركمنستان،

فرنگي تازه و ميليون دالر و گوجه178ون دالر، پسته ميلي 233ميليون دالر، محصوالت جاليزي 250محصوالت لبني با 

هزار تن، گوجه739اند. صادرات محصوالت جاليزي با حدود ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته 190فرآوري شده 

با  خرما هزار تن و 61هزار تن، سيب با حدود 110هزار تن، پياز و موسير با حدود  319فرنگي تازه و فرآوري شده با حدود 

در زيربخش  اند. هزار تن رتبه يك تا پنج را از نظر وزني در صادرات محصوالت كشاورزي به خود اختصاص داده 20حدود 

ميليون  908هزار تني و به ارزش  821هاي كشاورزي نيز سهم صادراتي زيربخش زراعي با وزن باالتر از يك ميليون و 

اند كه از اين ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته 435ار تن و به ارزش هز 813با  سبزيجات  دالري بوده كه گروه

 61زميني با ميليون دالر، سيب190هزار تن به ارزش  319فرنگي تازه و فرآوري شده با توان به صادرات گوجهمجموعه مي

 21دالر و همچنين گياهان دارويي با ميليون  69هزار تن به ارزش  110ميليون دالر، پياز و موسير با 41هزار تن به ارزش 

ميليون دالر در اين  233هزار تن و ارزش  739ميليون دالر اشاره كرد. محصوالت جاليزي نيز با  15هزار تن به ارزش 

گيرند. اما در دوره زماني مورد بررسي سهم صادرات غيرنفتي براي گروه زيربخش باغي نيز به لحاظ وزني زيربخش قرار مي

توان گفت با شده ميهاي اعالمبا توجه به دادهميليون دالر بوده است.  614هزار تن و به ارزش برابر با  375ا برابر ب

تن به  74با وزن  زعفران  ميليون دالر، 178هزار تن وزن به ارزش  20صادرات محصوالت باغي همچون پسته با بيش از 
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ميليون  41هزار تن به ارزش 31ميليون دالر، انگور با وزن  48هزار تن به ارزش  56ميليون دالر، خرما با وزن 78ارزش 

شده هاي اعالمبه كشور شده است. ارزيابي داده  ارز ميليون دالر منجر به ورود 36هزار تن به ارزش  61دالر و سيب با وزن 

 350هزار تن صادرات و 262وزني  دهنده آن است كه محصوالت دام و طيور نيز در اين مدت به لحاظهمچنين نشان

ميليون 250هزار تن ارزآوري  197ميليون دالر براي كشور ارز آوري داشته است كه به تفكيك صادرات لبنيات با وزن 

هزار تني به ارزش  33دالري را براي كشور رقم زده شده كه اين ميزان صادرات به تفكيك مربوط به پنير و كشك با وزن 

 56هزار تن به ارزش  22ميليون تن، صادرات بستني با وزن  56هزار تني به ارزش  42شير و خامه با وزن  ميليون دالر، 68

شده از هاي اعالمميليون دالر شده است. از سوي ديگر، براساس داده 55هزار تن به ارزش 94ميليون دالر و ماست با وزن 

هزار 18مرغ با وزن   گوشت ميليون دالر،29زار تن به ارزش ه17سوي وزارت جهادكشاورزي نيز صادرات تخم مرغ با وزن 

در ادامه   اند. ميليون دالر براي كشور، ارزآوري داشته2هزار تن به ارزش 2ايراني با وزن  چاي ميليون دالر و19تن به ارزش 

 70هزار تن و  6هزار تن،  39و مرتع و دامپزشكي به ترتيب با وزن  جنگل  توان به سهم ارزآوري سه زيربخش شيالت،مي

شده ميليون دالري و يك ميليون دالري اشاره كرد. از سوي ديگر در براساس آمار اعالم10ميليون دالري،  71تن، ارزآوري 

هزار تن، لوبياي سويا  595در مدت زمان مورد بررسي پنج قلم محصوالت وارداتي شامل ذرت دامي به ميزان سه ميليون و 

هزار تن و برنج  929هزار تن، كنجاله سويا به ميزان  140هزار تن، جو به ميزان يك ميليون و  145ليون و به ميزان يك مي

وارداتمحصوالت مورد نياز و  منظورهزار تن وارد كشور شده؛ اما بيشترين سهم ارزي به 893نيمه سفيد يا كامل سفيد شده 

ميليون دالر، ذرت دامي به ارزش  951د شده به ارزش نيمه سفيد يا كامل سفي برنج كشاورزي به ضروري صنعت

ميليون دالر و روغن دانه آفتابگردان به  411ميليون دالر، كنجاله به ارزش 494ميليون دالر، لوبياي سويا به ارزش 892

  ميليون دالر اختصاص يافته است. 306ارزش 
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  روزنامه سبزينه  -  1398آبان  4                                        

  
  هاي كلي نظام هاي طرح تشكيل وزارت بازرگاني با سياست مغايرت

ها و اسناد باالدستي از سوي مجلس در جريان تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني، ورود هيئت با توجه به نقض سياست

نقل از مهر، به »سبزينه« گزارشهاي نظام و ارائه گزارش تخلف مجلس ضروري است. به عالي نظارت بر اجراي سياست

اوايل مهرماه سال جاري نمايندگان خانه ملت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تأييد آن از سوي شوراي نگهبان و 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي لغو و وزارت بازرگاني تأسيس خواهد شد. تالشي 

بهانه فقدان ابزارهاي الزم براي تنظيم بازار پيگيري شد و در نهايت با فشارها و البيبه دوسال و نيمه از سوي دولت كه

بار نشست و مجوز تأسيس وزارت بازرگاني از سوي مجلس شوراي اسالمي صادر هاي متعدد سياسي دولت با مجلس، به

ا و اصناف توليدي كشور را درپي داشت و هشد. تصويب اين طرح، اعتراض بسياري از كارشناسان، مراكز پژوهشي و اتحاديه

قانون اساسي به اين طرح، آن را جهت اصالح اين  133و  85طي هفته گذشته نيز شوراي نگهبان با گرفتن ايراد اصل 

بر ايراداتي كه شوراي نگهبان از منظر تطابق با كنند طرح مذكور عالوهايرادات به مجلس عودت داد. كارشناسان عنوان مي

هاي كلي نيز هست كه ضرورت ورود مجمع تشخيص مصلحت هايي با سياستاساسي به آن گرفته، داراي مغايرت قانون

تشكيل وزارتخانه بازرگاني سبب افزايش ساختار اداري دولت افزايش   كند. نظام به فرآيند بررسي آن را مشخص مي

سازي ساختار بر چابككلي نظام در امور اداري مبنيهاي تشكيالت اداري ناشي از ايجاد يك وزارتخانه جديد با سياست

دولت مغاير است. از منظر بسياري از كارشناسان، تشكيل وزارت بازرگاني موجب ايجاد سه معاونت جديد در ساختار دولت 

هاي كلي نظام است. موضوعي كه معاونت شود و از اين جهت، مصداق توسعه تشكيالت غيرضرور و مغاير با سياستمي

هاي كلي نظام عنوان كرده قوانين مجلس نيز بر آن صحه گذاشته و تشكيل وزارت بازرگاني را مغاير با برخي از سياست

بر وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، تصميم مجلس مبنيمنش، رئيس كميسيون بهبود محيط كسباست. به اعتقاد نجفي

ساالري اداري خواهد شد. انجامد و منجر به گسترش ديواندولت ميتر شدن تصويب تأسيس وزارت بازرگاني به بزرگ

هاي كلي الرگاني، نماينده مجلس، نيز تفكيك وزارت صمت را مغاير با قانون برنامه ششم توسعه، سياستهمچنين موسوي

سازي دولت طبق هاي متمادي ضرورت كوچكهاي كلي نظام اداري دانست و عنوان كرد: سالاقتصاد مقاومتي و سياست

قانون اساسي مطرح شد و در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه نيز بر آن تأكيد شد. بر اين اساس تاكنون با  44اصل 

سازي دولت درصد از هدف برنامه ششم توسعه در راستاي كوچك 9سال از شروع برنامه ششم توسعه بايد حداقل گذشت سه

عنوان محقق نشده و اكنون نيز با تشكيل وزارت هيچ  كيل وزارت بازرگاني بهيافت كه اين مهم پيش از تشتحقق مي
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شده از سوي سازمان اداري استخدامي، تا انتهاي نيافتني خواهد شد. طبق گزارش ارائهبازرگاني هدف برنامه عمالً دست

بر داف برنامه ششم توسعه مبنيتوجهي با اهتنها دو درصد كاهش ساختار دولت محقق شده است كه فاصله قابل 97اسفند 

هاي كلي نظام طرح هاي تشكيل وزارت بازرگاني با سياستترين مغايرتمهم  درصدي حجم دولت دارد.  15كاهش 

ترين اين هاي كلي نظام و اسناد باالدستي دارد. مهمها و تضادهاي متعددي با سياستتشكيل وزارت بازرگاني مغايرت

هاي كلي نظام اداري به چابكسياست 10هاي كلي نظام اداري كشور: بند سياست 10مغايرت با بند  اند از:ها عبارتمغايرت

كه انداز تأكيد دارد. با عنايت به اينسازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري درجهت تحقق اهداف چشمسازي، متناسب

شود، از اين بابت موجب ايجاد و اداري كشور ميتأسيس وزارت بازرگاني، سبب حجيم كردن و افزايش ساختار سياسي 

هاي كلي اقتصاد سياست 16هاي كلي اقتصاد مقاومتي: بند سياست 16شود. بند هاي جديد ميها و ساختمانمعاونت

هاي موازي و غيرضرور تأكيد دارد. اين درحالي است هاي عمومي كشور و حذف دستگاهجويي در هزينهمقاومتي بر صرفه

كند. هاي زيادي را ايجاد ميسبب افزايش حجم زيرساختي و نيروي انساني، براي دولت، هزينهتشكيل وزارت بازرگاني بهكه 

كاري ساز موازيهاي صنفي، زمينههايي مانند اتاق بازرگاني و تشكلهاي مشابه وزارت بازرگاني با ارگانهمچنين مأموريت

هاي كلي نظام اداري بر سياست 13بند  هاي كلي نظام اداري:سياست 13بند و افزايش بوروكراسي اداري خواهد شد. 

واحده طرح ماده 4تأكيد دارد. در تبصره » محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداريعدالت«

شود كه اين اي به اين قوانين نميتشكيل وزارت بازرگاني سخن از لغو يا نسخ برخي قوانين به ميان آمده، اما هيچ اشاره

هاي سياست 13هاي اجرايي در آينده شود و از اين جهت مغاير با بند تواند موجب اعمال سليقه شخصي دستگاهمسأله مي

گذاري بر هاي كلي نظام قانونسياست 8گذاري: بند هاي كلي نظام قانونسياست 8شود. بند كلي نظام اداري شناخته مي

و  60جمهور موضوع اصل وظايف دولت و مجلس درمورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيستعيين «

كند. با تأكيد مي» هاي اداري، از طريق تصويب قانونقانون اساسي و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان 124

سياست 8، از اين منظر با بند ح وظايف جديد وزارت بازرگاني بيان نشدهكه در طرح تشكيل وزارت بازرگاني، شرتوجه به اين

سياست 9گذاري: اصل پنجم بند هاي كلي نظام قانونسياست9گذاري مغاير است. اصل پنجم بند هاي كلي نظام قانون

هاي انطباق لوايح و طرحنويسي و تعيين سازكار براي گذاري و قانونرعايت اصول قانون«گذاري بر هاي كلي نظام قانون

توجه ويژه دارد. اما اين » هاي قانوني و علت پيشنهاد آنقانوني با تأكيد بر بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح

هاي كلي نظام قانونسياست 9طرح فاقد داليل توجيهي و فلسفه تأسيس وزارت بازرگاني است كه از اين منظر با بند 

بر انتظار از هيئت عالي نظارت جهت حراست از اسناد باالدستي نظام پس از مصوبه مجلس مبني  گذاري مغاير است. 

هاي توليدي اعتراض خود را نسبت به ها و اتحاديهتشكيل وزارت بازرگاني، برخي نمايندگان مجلس و نمايندگان تشكل

اي سرگشاده به اعضاي هيئت نده مجلس، در نامهفر، نمايتصويب غيرقانوني طرح مذكور عنوان كردند. در همين راستا پژمان

هاي آشكار تشكيل وزارت بازرگاني با اسناد باالدستي و هاي نظام به بررسي دقيق مغايرتعالي نظارت بر اجراي سياست

ما از هيئت عالي نظارت بر «اعالم آن به شوراي نگهبان تأكيد كرد. به گفته اين عضو كميسيون فرهنگي طي اين نامه 
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ايم تا مغايرت مصوبه مجلس در مورد تشكيل وزارت بازرگاني با اسناد باالدستي احصاء هاي نظام خواستهجراي سياستا

نامه داخلي مجلس كه طرح تشكيل وزارت بازرگاني با زيرپا گذاشتن آيينرغم ايناست: بهدر بخشي از اين نامه آمده» شود.

هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بند الف ماده سياست 16هاي كلي نظام اداري، بند سياست 10تصويب شد، اين وزارتخانه با بند 

هاي كلي نظام در بخش كشاورزي مغايرت دارد. در نهايت بايد سياست 7و  2قانون برنامه ششم توسعه كشور و بند  28

طرح تشكيل وزارت  سازي دولت، نمايندگان مجلس با تصويببر چابكرغم تأكيد برنامه ششم توسعه مبنيگفت به

هاي جديد ها و ساختمانهاي اداري و ايجاد معاونتبازرگاني، عمالً براي افزايش حجم دولت، افزايش بوروكراسي

ها و اسناد باالدستي از سوي مجلس در جريان تصويب طرح تشكيل وزارت بسترسازي كردند. با توجه به نقض سياست

هاي نظام به اين موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با اي سياستبازرگاني، ورود هيئت عالي نظارت بر اجر

  رسد. تصويب اين طرح خالف قانون ضروري به نظر مي
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  روزنامه كيهان  -  1398آبان  1                                        

   عضو شوراي مركزي خانه كشاورز:
  دست رفت خودكفايي در توليد گندم با تصميمات دولت از

عضو شوراي مركزي خانه كشاورز گفت: تصميمات غلط و بعضا هدفمند برخي مسئوالن دولت، منجر به نيازمندي كشور به 

  واردات گندم و شكر شده است. 

گو با خبرگزاري مهر درباره چرايي نيازمندي دوباره كشور به واردات گندم و شكر تصريح كرد: بارها  و مسعود اسدي در گفت

هاي نادرست در زمينه قيمت خريد تضميني گندم و چغندر قند، منجر به  دولت هشدار داده بوديم كه ادامه سياستبه 

دانم كه دولت اين هشدارها را نشنيده باشد يا اينكه خود آنان چنين مسائلي را  شود. بعيد مي هاي خودكفايي مي شكست طرح

كردند و  اي در دولت به صورت هدفمند چنين سياستي را دنبال مي عده رسد بيني نكرده باشند. وي افزود: به نظر مي پيش

چيني براي واردات گندم به  گفت: زمينه اين اقدامات به صورت كامال هدفمند انجام شده است. در همين زمينه يك منبع آگاه

له ورود موقت، ترانزيت و اي خواستار واردات گندم تحت عناوين مختلف از جم كشور از سال گذشته آغاز شده بود و عده

ديگر حوزه كشاورزي كه در راستاي  سوآپ بودند و حتي قراردادهايي نيز با كشور روسيه و قزاقستان امضا شده بود. دستاورد

ها از دست رفت، طرح خوداتكايي در توليد شكر بود. در اين  تدبيري شده بود و امسال با برخي بي اقتصاد مقاومتي حاصل

گفته بود: قيمت خريد تضميني  سال گذشته عليرضا يزداني؛ مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي ماه زمينه دي 

ريال تصويب و اعالم شده است در حالي كه  338ريال و چغندر قند پاييزه سه هزار و  403چغندر قند بهاره سه هزار و 

رسيد.  تومان مي 400اساس بايد قيمت به باالي  بوده كه براين 96درصد افزايش نسبت به سال  32پيشنهاد ما حدود 

قيمت اين محصول را تغيير دهد و قيمت خريد تضميني چغندرقند  98ها و اعتراضات منجر شد دولت در تيرماه  پيگيري

ريال كمك كرايه حمل تغيير كرد.  615ريال به اضافه مبلغ  3،642و  3،746به ترتيب به مبلغ  1398بهاره و پاييزه سال 

داروي بعد از مرگ سهراب. اين اقدام منجر به كاهش شديد سطح  تفاقي كه البته بسيار ديرهنگام بود و به عبارتي نوشا

درباره آخرين وضعيت  زيركشت چغندر قند در كشور شد. در همين زمينه يزدان سيف؛ مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران

هزار تن  600هزار تن شكر از محل توليد چغندر قند و قريب به  750تا  700واردات شكر به كشور، اظهار داشت: قريب به 

بيني  شود. همچنين سيد جعفر حسيني؛ مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي با اشاره به پيش از محل نيشكر در كشور توليد مي

كشور توليد شد اما هزار تن شكر در  800درصدي توليد شكر در سال جاري گفت: سال گذشته يك ميليون و  37كاهش 

رسد و با توجه به اينكه نياز كشور بين دو تا دو  ميليون تن مي 1,5شود امسال ميزان توليد اين محصول به  بيني مي پيش
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هزار تن شكر داريم. گفتني است در حالي كه كشور در شرايط  700تا  500هزار تن است، نياز به واردات  200ميليون و 

ي قرار دارد، تصميمات غلط دولت(شوراي اقتصاد) در تعيين قيمت خريد تضميني گندم موجب سخت تحريم و جنگ اقتصاد

حدود هشت ميليون تن گندم از كشاورزان  شد كه طرح خودكفايي در سال پنجم شكست بخورد و دولت امسال فقط تواست

رزي باشد مجبور است حدود چهار جويي ا خريداري كند. دولت در سالي كه بايد بيشتر از هر زمان ديگري به فكر صرفه

ميليون تن شكر و گندم وارد كند. عباس كشاورز؛ معاون وزير جهاد كشاورزي چندي قبل اعالم كرده بود، كشاورزان نزديك 

  اند.  به سه ميليون تن گندم را به دولت نفروخته
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  روزنامه شرق  -  1398آبان  4                                        

  
  گرفتن دولت از تدبير خودكفايي فاصله

  كارشناس كشاورزي  - سيامك نفري

ميليارد دالر ارز هزينه شد، با  2,6نزديك به  1391ميليون ُتن گندم مورد نياز كشور در سال  6,7كه براي واردات   درحالي

غذايي با اتكا به توليد داخل و كاهش كار دولت يازدهم، افزايش توليد اين محصول راهبردي با هدف تأمين امنيت بهآغاز

جمله تعيين ريزي دقيق و انجام اقدامات فني متنوع ازوابستگي كشور در دستور كار دولت قرار گرفت. در اين راستا با برنامه

ي هاي مؤثري در راستا كيفيت توليد، گامهاي باموقع نهادهقيمت منصفانه براي خريد تضميني گندم و همچنين تأمين به

سابقه، توليد  سالي بيترغيب كشاورزان به كشت و عرضه اين كاالي اساسي به دولت برداشته شد. در نتيجه، با وجود خشك

ميليون  11,5ميليون تُن رسيد و با خريد تضميني  14,5توجهي يافت و به وري، رشد درخور گندم در كشور با افزايش بهره

در توليد اين محصول استراتژيك به خودكفايي رسيد و اين خودكفايي با تكرار در ، كشور 95ُتن گندم از كشاورزان در سال 

اما در سه سال اخير و با توجه به چهار سال پياپي پايدار و از خروج مقادير معتنابهي ارز از كشور جلوگيري شد.

ن منصفانه نبود؛ بنابراين چالش شده براي خريد تضميني گندم از نظر كشاورزاهاي مالي دولت، ديگر قيمت تعيين محدوديت

كاران بر سر قيمت، نمود پيدا كرد تا اينكه در سال  هاي كشاورزي به نمايندگي از آحاد گندم   گير و تشكل هاي تصميم بخش

درصدي در مقايسه با سال پيش از آن بر روي  18,5جاري و در پي تأثير تغييرات نرخ ارز، خريد تضميني گندم با كاهش 

نوعي دولت نتوانست گندم مورد نياز را با خريد از كشاورزان داخلي تأمين كند.در ميليون ُتن ايستاد و به 7,8عدد 

در مجلس  1368شناسي اين چالش، توجه به هدف قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي كه در سال  آسيب

منظور   دولت موظف است به«ساس اين قانون ارسد. بر شوراي اسالمي به تصويب نمايندگان رسيد، ضروري به نظر مي

حمايت از توليد محصوالت اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي و 

هاي وش، دانه گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبهساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي (ضرر و زيان كشاورزان، همه

اي را اعالم و درباره خريد آنها از كم قيمت خريد تضمينيزميني، پياز و حبوبات) را تضمين كرده و دستچاي، سيب روغني،

گذار، حمايت از كشاورزان بوده و قيمت طوركه از متن قانون پيداست، هدف قانون همان».ربط اقدام كندطريق واحدهاي ذي

ها مغفول واقع شده، آن  كه در اين سال  قيمت محصول است. موضوعي» حداقل«شود، نيز  اي كه تعيين ميخريد تضميني

است كه به جز گندم، براي همه محصوالت كشاورزي مشمول اين قانون، امكان فروش كاال با قيمت باالتر و بر مبناي 
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كه قيمت بازار از كند  عرضه و تقاضاي بازار وجود دارد و دولت تنها زماني براي خريد محصوالت كشاورزي ورود پيدا مي

اين در حالي است كه   كند. تر باشد و با اين اقدام در واقع از زيان كشاورزان جلوگيري مي شده پايينقيمت حداقلي تعيين

شود و به خاطر نقش اين  قيمت خريد آن نيز تلقي مي» سقف«شده در واقع درباره موضوع گندم، قيمت حداقلي تعيين

غالب مردم (نان) و تأثير آن در تأمين امنيت غذايي كشور، امكان عرضه آن بر مبناي تقاضاي عنوان قوت  كاالي اساسي به

اين كشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول اساسبازار اعم از داخلي يا خارجي براي كشاورزان وجود ندارد و بر

انه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت ها منصفكاران قيمتخود را بفروشند و در سال جاري كه از نظر گندم

هاي كارشناسي دستگاه  ميان نهادهاي مؤثر بر تعيين قيمت خريد تضميني گندم، بدون توجه به نرخايناند. در خودداري كرده

از  هاي كشاورزي و همچنين اختصاص يارانه به نان مصرفي مردم رادولتي متولي بخش كشاورزي، پرداخت يارانه به نهاده

كاران ادعا  هاي كشاورزي به نمايندگي از گندم كنند. اين در حالي است كه تشكل هاي مصوب اعالم مي داليل قيمت

اي به آنان تخصيص نيافته و معتقدند براي استمرار توليد، بهتر است هرگونه يارانه  كنند متناسب با تورم ساالنه، يارانه مي

ها براي ثابت  يمت گندم واقعي شود. آنها همچنين مدعي هستند دولت در اين سالپرداختي ادعايي مقامات دولتي حذف و ق

رسد  داشتن قيمت نان، يارانه آن را از جيب كشاورزان پرداخت كرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميو پايين نگه

اورزي و منابع طبيعي و عمل به وري بخش كش قانون افزايش بهره 23يكي از راهكارهاي حل اين معضل، اجراي ماده 

توليدكنندگان محصوالت كشاورزي «اساس اين قانون، سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گندم است. بر

توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصي كاالي كشاورزي عرضه كنند. در صورت كاهش قيمت بورس در  مي

با ». شود كنندگان پرداخت ميالتفاوت آن از طرف دولت به توليد سوي دولت، مابهشده از مقايسه با قيمت تضميني اعالم

توجه به استانداردهاي باالتر بورس براي پذيرش و نگهداري محصول، عرضه گندم در بورس كاالي كشاورزي از سويي 

وان همه متقاضيان گندم؛ اعم از ت كند و از سوي ديگر مي اساس كيفيت گندم را فراهم ميهاي متفاوت بر امكان تعيين قيمت

شدن قيمت صنف و صنعت را ملزم كرد تا نياز خود را از طريق بورس كاالي كشاورزي تأمين كنند. با اين اقدام ضمن واقعي

طور مستقيم به   تواند يارانه نان را به جاي صنف به اساس كيفيت، دولت ميگندم و همچنين تعيين و پرداخت بهاي آن بر

تر آمد، شده در بورس بنا به هر دليل از قيمت حداقلي دولت پايينكه قيمت محصول عرضه پرداخت كند و درصورتيمردم 

چنين ضمن كاهش مداخله دولت، فشار كمتري نيز به منابع آن براي تأمين التفاوت آن را به كشاورزان بپردازد و اين مابه

  ا از آنچه بيان شد، اعالن تصميم دولت براي واردات گندم هرچند بهجدهاي خريد تضميني گندم وارد خواهد آمد.هزينه

نوعي بازي دولت با تدبير و دستاورد مهم خود منظور افزايش ذخاير راهبردي، واكنش محافل كارشناسي را در پي داشته و به

افكار عمومي را نيز ضروري كرده ساله خودكفايي گندم تلقي شده است. اين اقدام ارائه پاسخ به اين سؤال در استمرار چهار

است كه آيا بهتر نبود دولت در سال رونق توليد به جاي تصميم به واردات، در راستاي اصالح قيمت و ترغيب كشاورزان به 

هاي مادي واردات گندم از خارج را متحمل شود و بهورزيد تا اينكه در شرايط تحريم هزينه عرضه گندم داخلي، اهتمام مي

توماني براي گندم  200غرور ملي را تحت تأثير قرار دهد؟ تعيين قيمت دوهزارو   اين بازگشت به عقب، استقالل و نوعي با
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تواند كاهش توليد گندم را در پي  هاي بخش كشاورزي همراه بوده، نيز مي در سال زراعي آتي كه با اعالم نارضايتي تشكل

سازي در تاريخ  ترتيب گندم همواره جايگاه سرنوشتهربر باد دهد. به سنگ دولت در خودكفايي را داشته و دستاورد گران

از آن » پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت«كه حضرت حافظ با سرايش اين شعر كه:  طوريبشريت داشته و دارد؛ به

شرايط كنوني نيز گندم و كند.در  تعبير مي» آباد دير خراب«به اين » فردوس برين«عنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از  به

كار و اقتصاد و  تواند عالوه بر تأثير مثبت بر سرنوشت حدود يك ميليون كشاورز گندم تعيين قيمت منصفانه براي آن، مي

اي  اقتدار كشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش كشاورزي و نماد اميدواري و اعتماد جامعه كشاورزي به دولت و زمينه

  ر آنان در راستاي افزايش توليد و خوداتكايي در ديگر محصوالت كشاورزي مورد نياز كشور باشد. براي تالش بيشت
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  شهروند  -  1398آبان  4                                        

   رويگرداني دالالن از خريد گاو و گوسفند باعث نگراني جدي دامداران شده است
  ترافيك دام پشت در كشتارگاه

خرند. اين موضوع باعث شده است كه  سود گوشت براي دالالن ديگر جذابيتي ندارد و آنها دام را از دامداران نمي |شهروند 

ميليون واحد دامداري ايران با ترافيك سنگين گاو و گوسفند مواجه شود. سعيد سلطاني، رئيس اتحاديه مركزي  103

اند. اين  ها هم چندقلو به دنيا آمده درصد دام3اند و  يليون دام جديد متولد شدهم 20گويد كه امسال  مي شهروند دامداران، به 

اند. اين موضوع  ها با ترافيك سنگين دام مواجه شده در حالي است كه از آن سمت دامي به كشتارگاه نرفته است و دامداري

د چند ماه پيش به كشتارگاه مي رفتند، چند ماه غذا هايي كه باي گويند دام حاال نگراني دامداران را افزايش داده است. آنها مي

هاي دامي  آورند. عالوه بر اين با شروع فصل سرما و شيوع انواع بيماري اند و زيان به بار مي و داروي بيشتر مصرف كرده

تومان از سرمايه  ها اپيدمي شود و ميلياردها هاي مهلكي مانند تب برفكي در دامداري دامداران حاال نگران هستند كه بيماري

اند و حاال دولت يا اجازه دهد  ها با كاهش قيمت گوشت قيد خريد دام را زده گويند كه دالل دامداران را از بين ببرد. آنها مي

هايشان را به صورت مستقيم به بازار عرضه كنند و  هاي اضافه صادر شود يا شرايطي فراهم كند كه دامداران دام كه دام

را   ها درآورند. توليد دام داريم اما كشتار نداريم ترافيك دام خطرناك شده است؛ اين موضوع ز كنترل داللقيمت گوشت را ا

ها به  هاي سنگين در دامداري ترافيك دام منصور پوريان، رئيس شوراي تامين دام كشور، گفته و در ادامه توضيح داده است: 

ناپذير خواهد بود. همچنين  ها اجتناب ها به دليل ازدحام باالي دام يمرز خطرناك رسيده است و بروز و شيوع سريع بيمار

عالوه بر افزايش ازدحام،   هاي كشور به بيش از حد استاندارد رسيده است كه هاي سنگين در هر مترمربع دامداري تعداد دام

مركزي دامداران، هم با تاييد اين سعيد سلطاني، رئيس اتحاديه   شان رو به افزايش است. ها نيز باال رفته و وزن سن دام

ها وجود ندارد و همين موضوع موجب شده است كه  دامداري  ساختار صحيحي براي  متاسفانه گويد:  مي  شهروند موضوع به 

ها  دهد، دالل دالالن بازار را به دست خود بگيرند و االن كه دام زياد شده است و عرضه زياد قيمت گوشت را كاهش مي

 41اند و قيمت هر كيلو دام زنده از  ها پروار شده اكنون دام دهد:  او در ادامه توضيح مي    بينند. شان نمي را به صالحخريد دام 

درصد كاهش داشته است اما متاسفانه 35هزارتومان رسيده است كه به اين ترتيب قيمت دام زنده  27هزارتومان فروردين به 

در شرايط عادي  دهد:  سلطاني ادامه مي  توانند آثار اين ارزاني را حس كنند. مردم نميرود و به همين جهت  دام به فروش نمي

بريم كه زاد و ولد وجود دارد ولي كشتار  دام از طرفي زادوولد و از طرف ديگر كشتار دارد اما اكنون در شرايطي به سر مي

هاي گذشته  تعريف نشده است. اتفاقي كه در سال  يحيبراي عرضه آن به بازار ساختار صح دهد:  او توضيح مي   وجود ندارد.

از اين طريق به   ها كردند و دام  ها ارايه مي افتاد اين بود كه دالالن و چوبداران دام را از دامداران خريداري و به كشتارگاه مي
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  ن هم از خريد و فروش آناكنون كه قيمت دام كاهش پيدا كرده است و به نفع دالالن نيست، دالال  بازار تزريق مي شدند.

اگر امكانات فراهم  او در ادامه توضيح داد:   كنند؛ زيرا مايلند كه دام را به قيمت ارزان بخرند و گران بفروشند. ممانعت مي

علي شود و شرايطي مانند شرايط ف مي  متعادل  ها در بازار رسانيم و با اين كار قيمت شود، مستقيم دام را از توليد به مصرف مي

پوريان، رئيس شوراي   به گفته  گذاري گوشت ايجاد نشود. آيد كه دام زنده ارزان باشد و تغييري در روند قيمت به وجود نمي

توان آنها را با قيمت مناسب به  كيلوگرم) در كشور مشتري ندارد؛ اما مي 500وزن (با وزن باالي هاي سنگين تأمين دام، دام

  ها كاهش يابد و از خطرهاي ناشي از ترافيك دام جلوگيري شود. ها در دامداري ازدحام دام كشورهاي همسايه صادر كرد تا

هاي صادراتي شده و  هاي جديد جايگزين دام رئيس شوراي تأمين دام كشور تاكيد كرد كه با توجه به آغاز فصل زايش، دام

 400لوگرم دام سنگين را از دامداران تا وزن بازار دچار افزايش قيمت و نوسان نخواهد شد. پوريان قيمت خريد هر كي

    هزارتومان عنوان كرد. 25تا  24كيلوگرم را  500هزارتومان و هر كيلوگرم دام با وزن بيش از  27تا  26كيلوگرم 
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  روزنامه جوان  -  1398آبان  4                                        

  
  يابد  قيمت مرغ افزايش مي

  درصدي قيمت مرغ در برخي از مناطق دور از انتظار نيست.  45حجت گفت: با توجه به تسهيالت پيش رو افزايش  

هاي  عظيم حجت عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي، از ثبات نرخ مرغ طي روز   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   

تومان و  900هزار و  8تا  700هزار و  8لو مرغ زنده درب مرغداري اخير در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر كي

هاي پيش رو  او افزود: با توجه به تعطيلي   هزار تومان است. 13تا  500هزار و  12ها  مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي

جت درباره آينده بازار مرغ ح   درصد افزايش يابد. 5شود كه قيمت مرغ در برخي مناطق  ها پيش بيني مي تعطيلي كشتارگاه

شود كه متوسط قيمت  ها پيش بيني مي ها و مهماني گفت: با خروج از ماه صفر و ازدياد تقاضا همزمان با آغاز برگزاري جشن

 2عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي قيمت فعلي هر قطعه جوجه يك روزه را    تومان برسد. 500هزار و  13مرغ به 

تر از اين  ها پايين هزار تومان اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه قيمت جوجه يك روزه در برخي فارم 3تا  700هزار و 

ميليون قطعه رسيده  105ها حاكي از آن است كه مجموع ميزان جوجه ريزي در مهرماه  به گفته حجت برآورد   رقم است.

اين مقام مسئول درباره تاثير شيوع بيماري نيوكاسل در بازار مرغ    شود. باشد، اما آمار نهايي آن ظرف هفته آينده اعالم مي

هايي كه درگيري باالست تمهيداتي همچون  گفت: سازمان دامپزشكي در خصوص مقابله با بيماري نيوكاسل در استان

دين ترتيب پيش بيني هاي مرغ تخم گذار، مرغ مادر و گوشتي انديشيده است كه ب واكسيناسيون طيور بومي در اطراف واحد

او با اشاره به اينكه به ميزان كافي نهاده دامي    شود نوسان چنداني از ناحيه شيوع اين بيماري در بازار اتفاق نيفتد. مي

ها بسيار مطلوب است كه اميدواريم اين  همچون ذرت و سويا در بنادر موجود است بيان كرد: در شرايط فعلي ذخيره نهاده

عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي در پايان درباره آخرين وضعيت قيمت    ي آتي استمرار يابد.ها روند در ماه

 600هاي استاني يك هزار و  و در انبار 350هزار و  1هاي دامي تصريح كرد: هم اكنون قيمت هر كيلو ذرت در بنادر  نهاده

تومان است كه با احتساب كرايه حمل و نقل  700هزار و  2استاني  هاي و انبار 450هزار و  2تومان و كنجاله سويا در بنادر 

    َشود. به مصرف كننده توزيع مي
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  روزنامه كسب و كار  -  1398آبان  4                                        

   ها در روستاها قبلي نظارت ضعيف بر قيمت
  گراني چندباره لبنيات

شد. قيمت لبنيات به فاصله كمتر از سه ماه براي چندمين بار افزايش يافت و اين لبنيات باز هم گران  - كسب و كار

درحاليست كه بخش زيادي از مصرف كنندگان قدرت خريد اين محصوالت با نرخ هاي قبلي را نيز نداشتند. شايلي قرائي به 

 3افزايش يافته بود به فاصله كمتر از  تير ماه سال جاري 10گزارش كسب و كار نيوز، درحالي كه نرخ فرآورده هاي لبني در 

ماه قيمت اين محصوالت دوباره با تصميم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزايش يافت. رستمي مديركل 

نظارت بر محصوالت كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به تازگي 

ت: براساس آخرين تصميمات گرفته شده در چهلمين جلسه كار گروه تنظيم بازار سقف قيمت كيفي ترين اعالم كرده اس

هاي لبني تعيين و ابالغ شده است. وي افزود: بر اين اساس و با توجه به دريافت قلم فرآورده 14شيرخام و همچنين 

مداري صنعتي، پيگيري الزم در خصوص رعايت اطالعاتي مبني بر افزايش قيمت شير خام به ويژه از سوي واحدهاي دا

هاي مصوب انجام گرفته است. بنابراين گزارش درحالي كه قيمت لبنيات دو مرتبه بر اساس تصميم سازمان سقف قيمت

حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به فاصله كمتر از سه ماه افزايش مي يابد كه بخش زيادي از مردم توان مصرف 

ت با قيمتهاي قبلي را نيز ندارند. توليد كنندگان فرآورده هاي لبني براي رهايي از ضرر و زيان احتمالي ناشي از اين محصوال

كاهش فروش محصوالت در بازارهاي داخلي، صادرات اين محصول را افزايش داده اند؛ كاهش ارزش پول ملي باعث شده 

حالي است كه معاون وزير صنعت در نامه اي به معاون وزير كه صادرات اين محصول سود مناسبي داشته باشد. اين در 

جهاد كشاورزي اعالم كرد كه گزارشات و اخبار واصله كماكان حاكي از عرضه شيرخام توسط دامداران باالتر از قيمت 

و مصوب و عدم تمكين دامداران در رعايت قيمت مصوب اين كاال است. عباس تابش معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 

اي به رضايي معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با ارسال نامه

كشاورزي اعالم كرد كه قيمت شيرخام باالتر از نرخ مصوب به فروش مي رسد و در اين زمينه گران فروشي وجود دارد. در 

صله كماكان حاكي از عرضه شيرخام توسط دامداران باالتر از قيمت مصوب و اين نامه آمده است كه گزارشات و اخبار وا

عدم تمكين دامداران در رعايت قيمت مصوب اين كاال است. متن اين نامه به اين شرح است: گزارشات و اخبار واصله 

عايت قيمت مصوب اين كماكان حاكي از عرضه شيرخام توسط دامداران باالتر از قيمت مصوب و عدم تمكين دامداران در ر

باشد. با عنايت به نقطه نظرات آن وزارتخانه و عليرغم اينكه در محاسبات بهاي تمام شده شيرخام قيمت هر كيلو كاال مي

ريال لحاظ شده، مطابق تصميمات متخذه در پنجاه و سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار ابالغي  12500گرم سبوس گندم 
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ريال كاهش  10000ريال به  12500قيمت سبوس گندم از هر كيلو  1398٫6٫30مورخ  60٫176776  طي نامه شماره

گردد با اين اوصاف عمالً هر گونه هاي دامي نيز با قيمت مصوب توسط آن وزارتخانه تأمين و عرضه مييافته و ساير نهاده

دداً رعايت سقف قيمت مصوب به كليه فروشي شيرخام توسط دامداران فاقد توجيه قانوني است. لذا ضرورت دارد مجگران

واحدهاي عمده دامداري صنعتي و سنتي توليدكننده شيرخام ابالغ گردد. بديهي اين سازمان بر اساس تكاليف قانوني و در 

كننده و به عنوان وظيفه ذاتي، برخورد با گرانفروشي واحدهاي متخلف را در دستور كار قرار جهت حمايت از حقوق مصرف

د. كارخانجات دخالتي در گراني اخير نداشته اند رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني از سال گذشته كه موج گراني خواهد دا

. علت اصلي پس از كاالهاي غيراساسي به اقالم اساسي رسيد قيمت محصوالت لبني همراه با نرخ تورم افزايش داشته است

هاي . با افزايش هزينهبيش از نرخ مصوب از سوي دامداران بودگراني محصوالت لبني در سال گذشته فروش شير خام 

هاي بندي و پتروشيمي به كارخانهتوماني از كره وارداتي، مواد بسته 4200حقوق و دستمزد، تغييرات نرخ ارز يا حذف ارز 

ات را به ستاد تنظيم بازار ارسال ايم تا مستندات الزم را در اين زمينه ارائه كنند تا انجمن مدارك و مستندلبني پيشنهاد داده

. در حال حاضر هم چنان دامداران از نرخ مصوب فروش شيرخام سرباز مي زنند و قيمت تعيين شده را مناسب نمي دانند كند

بنابراين براي خريد شيرخام كارخانجات لبني با مشكالت بسياري روبرو شده اند. البته اين بار گراني لبنيات از طرف سازمان 

مايت بوده و كارخانجات دخالتي در اين اتفاق نداشته اند. البته قيمت لبنيات جدا از مصوبه ستاد تنظيم بازار و سازمان ح

هاي لبني ممكن است به سبب نبود كشش بازار گران نشود، چرا كه كارخانهحمايت تابع عرضه و تقاضاست. برخي فرآورده

  ر به افزايش قيمت كاالهايي كه تقاضاي كمتري در بازار دارند، نيستند. هاي لبني به سبب جلوگيري از افت فروش حاض
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  روزنامه دنياي اقتصاد  -  1398آبان  4                                        

  
  جديدترين آمارها از واردات روغن

هزار تن برآورد كرد  600خام را يك ميليون و نباتي ايران، نياز ساالنه كشور به روغندبير انجمن صنفي صنايع روغن ايرنا :

هزار تن روغن موردنياز كشور تامين و وارد شده است. اميرهوشنگ بيرشك با تاكيد بر  800و گفت: در هفت ماه گذشته 

خوراكي موردنياز كشور تامين است، افزود: ميزان واردات امسال نسبت به مدت مشابه سال جاري روغناينكه تا پايان سال

خام دهد؛ بنابر اين كمبودي در اين زمينه نخواهيم داشت. وي با بيان اينكه روغندرصد افزايش نشان مي 10گذشته 

ها بينيشود، اظهار كرد: طبق پيشخصوصي تامين و وارد ميموردنياز كشور توسط شركت بازرگاني دولتي ايران و بخش

ت بازرگاني دولتي ايران به منظور حفظ ذخاير استراتژيك ذخيره هزار تن از روغن وارداتي كشور امسال توسط شرك 600

خام تامين و به هزارتن روغن 250، يك ميليون و 97نباتي ايران اضافه كرد: سال خواهد شد.دبير انجمن صنفي صنايع روغن

فظ ذخاير استراتژيك براي ح شركت بازرگاني دولتيايران واردات هزار تن مربوط به 300كشور وارد شد كه از اين ميزان 

شود، گفت: اكنون مشكل تومان تامين مي 4200خام موردنياز كشور با ارز رسمي بوده است. وي با اشاره به اينكه روغن

طوريهاي زيادي به آنها تحميل كرده است؛ بهاست كه هزينه پول وانتقالخام كشور نقلعمده واردكنندگان روغن

 85وانتقال را پرداخت كند. به گفته وي، اكنون درصد هزينه نقل 6قول داده است كه براي مساعدت با تجار  دولت  كه

شود كه بيشترين حجم واردات آن خام شامل پالم، سويا و آفتابگردان موردنياز كشور از محل واردات تامين ميدرصد روغن

 1/ 2خام موردنياز كشور بين يك تا روغن مربوط به روغن آفتابگردان است. بيرشك با تاكيد براينكه ساالنه براي تامين

شود، افزود: اكنون روغن سويا از آرژانتين، روغن آفتابگردان از كشورهاي اوكراين از كشور خارج مي ارز ميليارد دالر

  شود. و اندونزي تامين مي مالزي و روغن پالم از كشورهاي روسيه و



 

 

 

 

 

٢٧ 

 

  روزنامه قدس  -  1398آبان  1                                        

  
  بام ايران را از خودكفايي گندم بازداشت  ورود دالالن

درصدي خريد گندم در استان  60مديركل غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري از كاهش –چهارمحال و بختياري 

  هاي ديگر وارد كنيم.  خبر داد و گفت: ورود دالالن به بازار گندم سبب شد تا ميزان گندم مورد نياز را از استان

درصدي خريد گندم در استان  60،مديركل غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري از كاهش  قدس آنالين به گزارش  

قباد قنبري  كي   هاي ديگر وارد كنيم. دالالن به بازار گندم سبب شد تا ميزان گندم مورد نياز را از استان خبر داد و گفت: ورود

تن گندم از استان با  15183درصد كاهش داشته است،افزود:امسال  60با بيان اينكه امسال متأسفانه خريد گندم در استان 

تن گندم نيز از بيرون  60960تومان خريداري شد و حدود  1850فقي تن گندم نيز با قيمت توا 2340تومان و  1700قيمت 

خود   ها به بازار گندم سبب شد تا كشاورزان محصوالت ها و دالل قنبري خاطرنشان كرد: ورود واسطه   از استان خريداري شد.

سال گذشته  3است در صورتي كه در هاي ديگر تامين كرده  را به غله نفروشند و اداره غله استان گندم مورد نياز را از استان

    ايم. وارداتي نداشته  گندم  هيچ گونه
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  عصر اقتصاد  -  1398آبان  4                                        

  
  درصد كاهش يافت 20صادرات زعفران 

درصد از ميزان توليدي  15درصد زعفران توليدي در كشور، صادر شده و تنها  85محسن احتشام، اظهار كرد: بيش از  

بيني است و  وي با بيان اينكه در اين زمان ميزان برداشت زعفران غيرقابل پيش   شود. زعفران براي مصرف داخل استفاده مي

  شود كه توليد زعفران در داخل را داشته باشيم. بيني مي تن پيش 500وهوايي دارد، گفت: امسال حدود  بستگي به شرايط آب

رنج خود دريافت  اره قيمت زعفران افزود: قيمت زعفران بايد در سطحي باشد كه كشاورز سهم عادالنه از درستاحتشام درب 

وي ادامه    خيز كشور برگردد. كند و ما بايد اقدامي انجام دهيم كه درآمد حاصل از صادرات اين محصول به مناطق زعفران

ن براي هر يك كيلوگرم زعفران مرغوبي كه از كشاورز خريداري داد: قيمت زعفران بستگي به كيفيت آن دارد، بنابراي

احتشام با بيان اينكه بايد انگيزه صادركنندگان را براي    ميليون تومان در نظر گرفته شود. 10شود، بايد حداقل قيمت  مي

ن سرانه مصرف زعفران در بازارسازي، برندسازي و توسعه بازار زعفران افزايش بدهيم، تصريح كرد: رقم دقيقي درباره ميزا

تن مصرف داخل اين محصول است؛ درحاليكه اگر مصرف سرانه اين محصول را  50كشور نداريم اما به طور معمول بيش از 

وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد    تن بشود كه اينگونه نيست. 85به ازاي هر نفر يك گرم درنظر بگيريم، بايد سرانه مصرف 

نگ مصرف زعفران را به عنوان يك داروي درماني در بين مردم افزايش بدهيم. ارزش افزوده اين تالش كنيم تا فره

هاي رونق  محصول را نيز، بايد بيشتر به چرخه اقتصادي برگردانيم تا از خام فروشي اين محصول جلوگيري شود تا مولفه

    توليد در اين محصول اجرايي شود.
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  عصر اقتصاد  -  1398آبان  4                                        

  
  خودكفا هستيم ولي گندم وارد مي كنيم

ها و اجراي غلط قانون خريد  تدبيري سال گذشته در توليد گندم به خودكفايي رسيده بود، برخي بي 4در حالي كه كشور طي  

طي سالهاي گذشته، افراد زيادي تالش    تضميني گندم باعث شد اين دستاورد به سال پنجم نرسد و با شكست مواجه شود.

كرده بودند كه خودكفايي گندم شكست بخورد و آنها بتوانند اقدام به واردات اين كاال كنند و در حال حاضر به نظر مي رسد 

تالش هاي آن به ثمر نشسته است چرا كه محمودحجتي، وزير جهاد كشاورزي صبح روز گذشته اعالم كرد كه دولت براي 

مان  رغم آنكه در سال جاري توليد گندم حجتي توضيح داد: متاسفانه ما علي   ياز كشور قصد دارد گندم وارد كند.تامين ن

تر كه با خشكسالي هم مواجه بوديم خريداري كنيم.  افزايش داشت به داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل

شان را به ما نفروختند. زماني كه قيمت  هاي توليدي ها، گندم رخي استانيكي از داليل اصلي آن، اين بود كه كشاورزان در ب

تومان است، طبيعي  3000تومان است و قيمت همين جو در آنسوي مرزها، بيش از  1800خريد جو در كشورمان حدود 

ستراتژيك دولت در خطاي ا   است كه مشكالتي پيش خواهد آمد... در چنين شرايطي، دولت تصميم گرفت گندم را وارد كند.

تعيين نرخي غيرمنطقي و غيرمنصفانه براي خريد تضميني گندم منحصر به سال زراعي گذشته نبود و براي سال زراعي 

جديد نيز دولت علي رغم تمام هشدارهاي كارشناسان و دست اندركاران توليد، قيمت گندم را بدون توجه به نرخ تورم و 

اين نرخ در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، قيمت گندم با    ين و ابالغ كرده است.تومان تعي 2200هزينه هاي توليد، 

خودكفايي گندم بعد از شكست در    تومان باشد. 3000تا  2500توجه به نرخ تورم و براساس قانون خريد تضميني بايد بين 

ال از دست رفت و به نظر مي رسد طرح خوداتكايي شكر، دومين دستاورد مهم كشور در بخش كشاورزي است كه امس

براين اساس اخيرا، عيسي كالنتري، رئيس سازمان    فشارهاي واردكنندگان بر دولت در اين مساله بي تاثير نبوده است.

حفاظت محيط زيست كه قبال وزير جهاد كشاورزي نيز بوده در اظهاراتي به خودكفايي گندم تاخته و آن را اشتباه تاريخي 

تصميم دولت براي واردات گندم كه از مدتها پيش با   جويي ارزي، بدنبال واردات گندم است  دولت به جاي صرفه   خوانده بود.

توجه به اظهارات كامال هدفمند مقامات دولت قابل پيش بيني بود، در حالي است كه طي سال گذشته و امسال با توجه به 

صرفه جويي و كاهش مصارف ارزي نياز دارد و الزم است دولت ضمن شرايط تحريم ها، كشور بيش از هر زمان ديگري به 

ها در اوج توليد، محصول ايراني را  عراقي   صرفه جويي در مصارف ضروري، از هرگونه هزينه تراشي ارزي خوددداري كند.

ورت مي دهد، گفت: حجتي با اشاره رفتارهايي كه كشور عراق با محصوالت صادراتي ايران در مقاطع مختلف ص  خرند  نمي

كشورهايي همچون عراق، مدام در صادرات كاالهاي ايراني محدوديت ايجاد مي كنند؛ اين در حالي است اين كشور به 
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خاطر منابع ارزي كامال دست به نقد است؛ اين در حالي است كه حتي زارع ايراني بر اساس سيگنال عراقي ها محصول مي 

ل كميود كاال داريم عراق درهاي خود را باز مي كند و با توجه به منابع ارزي، خريد كارد؛ به خصوص اينكه ما وقتي مشك

خوب كرده و جذابيت براي صادرات ايجاد مي كند؛ اما وقتي ما مازاد توليد داريم درهاي عراق به روي صادركنندگان ايراني 

ارد و ما عضو هيچ پيمان منطقه اي و جهاني وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: صادرات ما وضعيت خوبي ند   بسته است.

ميليارد دالري  80ارزش    آبان عملياتي مي شود، استفاده كنيم. 5نيستم؛ بنابراين بهتر است از پيمان اوراسيا كه از 

 80وي با بيان اينكه ارزش محصوالت توليدي زراعي و كشاورزي ايران   محصوالت توليدي زراعي و كشاورزي ايران 

رد دالر است، اظهار داشت: در شرايط ارزي سال قبل، اگرچه مشكالتي به وجود آمد؛ اما فرصتي براي رشد توليدات به ميليا

وجود آمد؛ اين در حالي است كه بخشي از افزايش توليد به دليل افزايش بهره وري سطح بوده و بخشي نيز به سيگنال هاي 

دوازدهم، عمده واردات بخش كشاورزي در حوزه دانه هاي روغني، كنجاله  اين عضو كابينه   افزايش نرخ ارز برگشته است.

سويا، روغن خام و ذرت است كه به اين بخش بايد نهاده هاي سم و بذر هم اضافه كرد؛ اين در حالي است كه نگراني از 

كنجاله و ذرت و سويا  تامين هيچ يك از اين كاالها وجود ندارد و ذخاير هم كافي است؛ اين در حالي است كه در مورد

  وضعيت خوب است؛ البته در ذرت دو ميليون تن ذخيره دولتي داريم و نگراني از واردات از سمت بخش خصوصي وجود دارد.

حجتي با بيان اينكه من به هيچ عنوان با ممنوعيت صادرات موافق نيستم، خاطرنشان كرد:   با ممنوعيت صادرات مخالفم  

نكنند كه ما از آزادكردن يا ممنوع كردن صادرات و واردات خوشحال هستيم، بلكه من با هر نوع  فعاالن اقتصادي تصور

وزير    ممنوعيتي مخالف هستم و معتقدم كه اگر نگران بازار داخلي هستيم، بايد با وضع عوارض، جلوي صادرات را بگيريم.

اين در حالي است كه عالوه بر اينكه بايد ظرفيت توليد جهاد كشاورزي گفت: كشاورزي قراردادي بايد در كشور رونق گيرد، 

    را افزايش دهيم، بايد بر اساس تقاضايي كه وجود دارد، كاال توليد كنيم.
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  خبر جنوب  -  1398آبان  4                                        

  
  !   ارد   ه به كشور نگراني ند   هزار تن ذرت آلود 120ات    وارد

ر سال    ميليون تن د 5,5سال گفت:  1ه به كشور طي    هزار تن ذرت آلود 120    با اشاره به ورود    ارد   رييس سازمان استاند

بزرگي به     د   ميليون تن عد 5ر مقياس    ه د   هزار تني ذرت آلود 120يك محموله     . وجود   گيرد ات ذرت به كشور صورت مي   وارد

ه    هزار تني ذرت آلود 140رات محموله    ر واكنش به خبر ارجاع يا صاد   . نيره پيروزبخت د   كند    كه نگراني ايجاد    دآي حساب نمي

سازمان     ه كه با ورود   شد    ر وارد   به اين بند 95و  92ر سال هاي    و محموله د   ر امام خميني خوزستان گفت: د   ر بند   اتي د   وارد

با بيان اين كه محموله     ارد   ه است. رييس سازمان استاند   ا نكرد   ها امكان ترخيص پيد هيچ يك از اين محموله     ارد   نداستا

توكسين سم آفال    ليل وجود   ، گفت: به د   ه نشد   اد   كه اجازه ترخيص به آن د    ه بود   ر شد   اين بند    وارد 92ر سال    اتي اوليه د   وارد

ر سال    ميليون تن د 5,5ه است. وي با بيان اين كه    ر نكرد   ر آن زمان صاد   را د  اجازه ترخيص اين محموله    ارد   سازمان استاند

    د   ميليون تن عد 5ر مقياس    ه د   هزار تني ذرت آلود 120يك محموله     ، گفت: وجود   گيرد ات ذرت به كشور صورت مي   وارد

ه    شد    به كشور وارد 95ر سال    هزار تن د 120و  92ر سال    هزار تن ذرت د 20.   كند    كه نگراني ايجاد    آيد بزرگي به حساب نمي

رات    بر اين كه بحث صاد    ه است. يروز بخت با تاكيد   پو شد   ر امام خميني د   ر انبارهاي گمرك بند   كه اين محموله همچنان د

اتي    ر برنج وارد   ميزان نوعي سم د    ، گفت: به عنوان مثال فرض كنيد   ارد   ارتباطي ند    ارد   به سازمان استاند   ارجاع اين محموله يا

چرا كه ميزان مصرف آن ها كمتر از ايران است،     باشد 50ر اروپا    است اما ممكن است اين ميزان د 10به ايران به طور مثال 

ه    نشد    اخل كشور ايران وارد   ها هنوز به د ر كشورها متفاوت است.به گفته پيروزبخت، اين محموله    حال اين مقياس ها د به هر

  است. 
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  جوالن محصوالت تراريخته و داراي باقيمانده سموم در بازار

  

هاي دستگاه گوارش از هزار نفر بر اثر سكته و سرطان و بيماري 400يك كشاورز و كارآفرين نمونه با بيان اينكه هر سال  

ها روند، گفت: سهم وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از مصرف كود و سم ، براي پيشگيري از اين مرگبين مي

ميليون نفر  4ن پيشرو در برنامه هفته دفاع مقدس گفت: از حدود چيست؟ به گزارش فارس، كرم رضا محمدي از كشاورزا

هزار نفر بر اثر  400هزار نفر شهيد شدند. اما االن در كشور ما در سال، حدود  220افرادي كه به جبهه ها اعزام شدند، حدود 

داران كشور ادامه داد: سهم هروند.عضو هيأت مديره اتحاديه گلخانهاي دستگاه گوارش از بين ميسكته و سرطان و بيماري

وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از مصرف كود و سم ، براي پيشگيري از اين مرگ ها چيست؟ چرا ما سرباز مونسانتو 

دهد كه خاك محابا سم و كود مصرف مي شود؟ آمارها نشان ميچرا بي  (غول آمريكايي توليد محصوالت تراريخته) شديم.

دار كشور افزود: من به عنوان يك كشاورز سؤال كنيم، اما استاندارد نداريم.اين گلخانهما محصول توليد مي از بين رفته است.

كنم كه چرا مصرف كود و سم كاهش پيدا نكرده است؟ چرا استاندارد محصول سالم نداريم؟ ما سه نوع محصول بيشتر مي

ميم و سرب و سموم محصوالت ما را ناسالم كرده است.محمدي اظهار نداريم ، ارگانيك ، سالم و ناسالم. مانده نيترات ، كاد

خرد، زيرا ما محصول سالم نداريم. من دو هزار ميليون تن كسري مواد غذايي دارد، چرا از ما نمي 190داشت: كشور چين 

كود و سم افراط  شهيد را ديدم كه چشمانشان باز بود. يعني چي ؟ يعني با چشمان باز منتظر شما هستيم. ما در مصرف

كرديم و اين به سالمتي مردم ما صدمه مي زند و ما از چين جلوتر هستيم، اما استاندارد و سالم توليد نمي كنيم كه اميدوارم 

  برطرف شود. 
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