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  هزار هكتار 20هاي كشور تا پايان سال به  افزايش سطح گلخانه

هزار هكتار  5شود بيش از  بيني مي وزير جهاد كشاورزي گفت: باتوجه به استقبال كشاورزان در زمينه توسعه گلخانه پيش

هزار هكتار برسد.به گزارش ايلنا، محمود  20هاي كشور به  شود و تا پايان سال سطح گلخانه گلخانه در سطح كشور ايجاد 

حجتي در حاشيه آيين بهره برداري از گلخانه بزرگ ياسوج اظهار داشت: چند جوان تحصيلكرده و بومي با پشتكار خودشان 

برداري از نتيجه سالها تالش آنها هستيم.وزير  اندازي و امروز شاهد بهره د اين مجموعه را راهو پشتيباني انجام شده توانستن

هاي ثمرده باغي  نخستين واحد كشت بافت نهال جهاد كشاورزي افزود: با توجه به توانمندي و تخصصي كه اين افراد دارند 

اندازي اين واحد انجام  هاي الزم نيز براي راه اينكه حمايت شود. حجتي با بيان اندازي مي در استان كهگيلويه وبويراحمد راه

اندازي اين واحد كشت بافت نهال نگراني باغداران در خصوص تامين نهال برطرف و نهال  شود، ادامه داد: اميدوارم با راه مي

اقتصاد مقاومتي كشور است و هاي  مورد نياز استان كهگيلويه و بويراحمد تامين شود.وي با بيان اينكه اين گلخانه جزو طرح

اي  هاي سازه در دستور كار دولت و وزارت خانه قرار دارد، گفت: باتوجه به توانمنديهايي كه در داخل كشور داريم انواع مدل

شود. حجتي به ظرفيت بازارهاي خوبي كه در شمال و جنوب  كه در نيا وجود دارد امروز توسط صنعتگران داخلي ساخته مي

كرد و افزود: باتوجه به دوره طوالني يخبندان كشورهايي   خصوص بازار كشورهايي كه شمال ما قرار دارد اشارهكشور و به 

هاي كشور عقب  اي وجود دارد. وي با بيان اينكه گلخانه كه در شمال ما قرار دارند بازار خوبي براي محصوالت گلخانه

ينه توسعه گلخانه در كشور رشد خوبي را داشته ايم.وزير جهاد افتادگي تاريخي دارند، گفت: در چند سال گذشته در زم

 97درصد افزايش داشته، افزود: تا پايان سال  100هاي كشور  سال گذشته گلخانه 6تا  5با بيان اينكه در دوره  كشاورزي 

هزار هكتار توسعه  3هزار هكتار افزايش يافته است.وي ادامه داد: سال گذشته در كشور  15هاي كشور به  ظرفيت گلخانه

هاي كشور افزايش داشته است.حجتي با بيان اينكه نسبت به  درصد كل گلخانه 25گلخانه داشتيم كه در يكسال اين ميزان 

برخي كشورها كه در بحث گلخانه پيشرو هستند عقب افتادگي داريم و بايد شتاب كاري خود را بيشتر كنيم، گفت: با توجه 

شود  هزار هكتار گلخانه در سطح كشور ايجاد مي 5شود بيش از  زمينه توسعه گلخانه پيش بيني ميبه استقبال كشاورزان در 

رسد.وي افزود: با رايزني با دولت و رئيس ستاد برنامه ريزي  هزار هكتار مي 20هاي كشور به  و تا پايان سال سطح گلخانه

  شود.  يبحث محدوديت تامين منابع مالي براي ايجاد گلخانه نيز برطرف م
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  قيمت هر كيلوگرم زعفران چند؟  

  ميليون تومان مصوب شده است.  9معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد كه قيمت توافقي هر كيلوگرم زعفران  

محمدحسين طهماسبي صبح امروز در همايش شكرگزاري برداشت زعفران و زرشك    سرويس اقتصادي جوان آنالين:   

ميليون  9تومان، مرغوب  200ميليون و  8قاينات اظهار داشت: در بحث خريد حمايتي زعفران هر كيلو پوشال معمولي 

دهيم.  كمتر از اين ميزان باشد ما خريد حمايتي را انجام ميتومان است كه اگر قيمت بازار  500ميليون و  9تومان، سرگل 

تن زعفران از طريق  74تن زعفران در سال گذشته صادر شده است افزود: در پنج ماهه امسال نيز  280وي با بيان اينكه 

قصد ورود به بازار  گمرك صادر شده است. معاون باغباني وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه دولت در حاشيه قرار دارد و

هاي  بينند نبود بارگاه را ندارد بيان كرد: در بحث زرشك بيشترين آسيبي كه كشاورزان در بحث توليد محصول با كيفيت مي

زرشك است. طهماسبي تصريح كرد: با دستورالعمل جديد، بارگاه زرشك جزو فرايند ذاتي توليد زرشك است و نياز به مجوز 

هكتار بارگاه زرشك در استان خاطرنشان كرد: در  150شود. وي با اشاره به ايجاد  تسهيالت پرداخت مي ندارد و در اين راستا

خراسان جنوبي بارندگي كم و تبخير باالست، اما هوشمندانه عمل شده و كاشت گياهاني مانند زرشك، عناب و زعفران براي 

ن باغباني وزير جهادكشاورزي يادآور شد: كاشت گياهان اين سرزمين ارزش بااليي دارد و بسيار هوشمندانه است. معاو

كند.  دارويي مانند گل محمدي و آنغوزه بسيار خوب است كه در اين راستا دولت نيز حمايت و تسهيالتي واگذار مي

 هكتار محصوالت گلخانه در استان ايجاد 750اي كه با جهاد كشاورزي منعقد شده  طهماسبي اظهار داشت: با تفاهمنامه

نفر اشتغال ايجاد خواهد كرد. وي با  10شود و هم هر گلخانه براي  جويي مي شود و در اين راستا هم در بحث آب صرفه مي

شود افزود: در بحث  بيان اينكه در بحث گياهان دارويي، گلخانه، بارگاه زرشك و صنايع فراوري تسهيالتي پرداخت مي

ند تا سرمايه گذاري كنند. معاون باغباني وزير جهادكشاورزي يادآور شد: دولت صنايع تبديلي بايد كارآفرينان ورود پيدا كن

    شود وگرنه بازار روند خودش را دارد. براي منافع توليد كننده وارد بازار مي
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  تن زعفران ايراني 74صادرات 

تن زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماه  280معاون وزير جهادكشاورزي در امور باغباني از صادرات  ايرنا :

تن زعفران از طريق گمركات ايران به ساير كشورها صادر شده است. محمدعلي طهماسبي روز گذشته در  74نخست امسال 

زود: دولت براي حمايت از كشاورزان به دو صورت خريد حمايتي و جشن شكرگزاري برداشت زعفران و زرشك قاينات اف

صورت حمايتي در حاشيه بازار قرار دارد، كند. وي تاكيد كرد: دولت قصد ورود به بازار را ندارد، بلكه بهتوافقي ورود پيدا مي

ر جهادكشاورزي در امور باغباني كند. معاون وزيعنوان تاجر كه بيشتر به منظور تنظيم بازار عمل ميهمچنين دولت نه به

 9ميليون تومان و سرگل  9هزار تومان، مرغوب  200اظهار كرد: قيمت هر كيلوگرم زعفران پوشال معمولي هشت ميليون و 

  كند. هزار تومان تعيين شده كه اگر از اين رقم كمتر شود دولت براي خريد حمايتي ورود مي 500ميليون و 

  نو صبح – 1398آبان  12                                صبح نو        

  
  واردات پرخطر گوشت

  
  كند  هاي خارجي را بررسي مي ماجراي دستور وزير كشاورزي براي حذف ناظر دامپزشك در كشتارگاه» نو بحص

كند گزارشهاي خارجي را بررسي ميماجراي دستور وزير كشاورزي براي حذف ناظر دامپزشك در كشتارگاه» نوصبح«  

خواري و واردات محصوالت و بذرهاي تراريخته فقط بخشي از زيستي، جنگلهاي مخرب محيطمهدي مراديسياست 

دهد در مدت تازگي اسنادي منتشر شده است كه نشان ميعملكرد ضعيف وزارت كشاورزي در دوره اخير بوده است؛ اما به

ها از كشورهاي مبدا دامپزشك ناظر ايراني حضور روند واردات آنهايي به كشور وارد شده كه در سال اخير گوشتيك



 

 

 

٥ 

 

ها نيز مطرح است. سال گذشته مردم تجربه كمبود گوشت قرمز را در سبد غذايي خود نداشته و حتي شائبه آلوده بودن آن

هاي توزيع گوشتهاي طوالني خريد گوشت، ارائه محدود گوشت با كارت ملي، اي كه با تشكيل صفتجربه كردند؛ تجربه

اي اين بحران را ناشي از نوسانات نرخ زده و در نهايت افزايش چندبرابري قيمت گوشت همراه بود. هرچند عدهخارجي يخ

دانستند اما حاصل چيزي جز اي ديگر علت آن را قاچاق دام بومي به كشورهاي همجوار ميها عليه كشور و عدهارز و تحريم

هاي ها و ابالغيهي كه شائبه توزيع كاالبرگي (كوپني) گوشت را دامن زد. در همين زمان نامهفشار بر مردم نبود، فشار

ها را بيشتر كرد. اگر تا پيش از آن نگراني معطوف به گراني و پزشكي منتشر شد كه نگرانياجرايي از سوي سازمان دام

هايي هاي وارداتي به وجود آمده؛ نگرانيگوشت هايي نيز در خصوص آلودگيكمبود گوشت مصرفي مردم بود، حاال نگراني

ها پاسخ روشني نداده است. ناظران حذف شدندنخستين هشدارها در رابطه كه تا امروز هم ادامه دارد و هنوز هم كسي به آن

نزدهم پزشكي كشور اتفاق افتاد؛ پاهاي وارداتي پس از ابالغ وزير جهاد كشاورزي به رييس سازمان دامبا احتمال گوشت

هاي جديد و جدي مواجه كرد. در متن نوعي موضوع واردات گوشت قرمز را با چالشاي ارسال شد كه بهنامه 1397بهمن 

آمده ترتيبي اتخاذ نماييد تا از اعزام دامپزشك ناظر مقيم جهت استقرار در كشتارگاهعملاين نامه آمده بود: پيرو هماهنگي به

داشتي اجتناب و در ساير كشورهاي فاقد پروتكل بهداشتي نسبت به اعزام مميز ادواري و هاي كشورهاي داراي پروتكل به

هاي مجاز اقدام نماييد. بديهي است واردكنندگان موظف به رعايت ضوابط بهداشتي در كليه مراحل خواهند تأييد كشتارگاه

هايي اين تصميم دولتي راه انداختند و با ارسال نامه پزشكان پويشي را در اعتراض بهبود.پس از ابالغ اين نامه، تعدادي از دام

جمهوري و نمايندگان مجلس، اين تصميم وزارت كشاورزي را تهديدي براي سالمت مردم دانستند.آنبه معاون اول رييس

هاي خام آوردهپزشكي كشور، كنترل و نظارت بر توليد، توزيع و عرضه دام و فرقانون سازمان دام 7و  3ها با استناد به مواد 

پزشكي كشور دانسته و ها را از وظايف ذاتي و جدانشدني سازمان دامدامي نظير گوشت قرمز، مرغ، ماهي و ساير فرآورده

هاي هاي اخير با بروز بيماريتوانند منتقل شوند كه در سالها ميهاي خطرناكي از اين فرآوردهبيماري«هشدار دادند كه 

هاي گوشتي سالم وارداتي اند؛ لذا براي اينكه مردم عزيز از فرآوردهها روند افزايشي پيدا كردهبيمارينوپديد و بازپديد، اين 

ها كه بايد برخوردار شوند بايد استانداردهايي كه در همه دنيا مطرح است، رعايت شوند كه عبارتند از: تأييد مكان پرورش دام

بيماري واگيري در آن منطقه گزارش نشده باشد، بررسي و ماهه گذشته هيچ  6در منطقه عاري از بيماري بوده يا حداقل در 

هايي مانند ها قبل از كشتار كه براي تأييد بيماريها، معاينه دامها و كارگران شاغل در آنتأييد وضعيت بهداشتي كشتارگاه

دانند كه ارزيابي خطر و رعايت ميجنون گاوي و هاري الزامي است و پس از كشتار قابل تشخيص نيستند. متخصصان امر 

پروتكل بهداشتي فقط بخشي از فرايند صدور مجوز است و حذف وظيفه قانون سازمان براي صدور مجوز مغاير نص صريح 

هاي دامي برعهده سازمان قوانين و مقررات جاري كشور است؛ از آنجا كه وظيفه حفظ بهداشت و سالمت دام و فرآورده

گذار اختيار صدور مجوز را پزشكي تنها مرجع پاسخگو است، قانونت ايجاد هر گونه خطر سازمان دامخواهد بود و در صور

كنند كه ممانعت از اعزام ناظران كاهش هزينه يا نحوه اعمال نظارت؟هرچند برخي مطرح مي» نيز به اين سازمان داده است.

جويي ارزي از ها و صرفهدليل كاهش هزينهبندي بهبسته بهداشت به كشورهاي واردكننده و نظارت مستقيم بر شيوه ذبح و

سال از اجراي اين طرح و پيگيريپزشكي كشور پس از يكسوي وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفت اما حاال رييس دام

 پور،هاي اصحاب رسانه عنوان كرده است كه دليل حذف ناظران تغيير در نحوه نظارت بوده است. آقاي عليرضا رفيعي

هاي گو با تسنيم اعالم كرده كه قطع نظارت بهداشتي براي واردات فرآوردهوپزشكي كشور در گفترييس سازمان دام
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گوشتي در كشورهاي مبدأ واردات نداشته و نخواهيم داشت بلكه نحوه اعمال نظارت مورد بازنگري قرار گرفته است. به 

المللي كند بلكه بر اساس استانداردهاي بينشتي مستقر اعزام نميكشوري براي واردات گوشت ناظر بهدا گفته وي، هيچ

هايي كه ميان ايران و ديگر كند. بر اساس پروتكلشود كه كشور ما نيز بر اين اساس عمل ميهاي الزم اعمال مينظارت

مسووليت دارند تمام كننده كشورهاي داراي سطح بهداشتي پيشرفته مانند استراليا و برزيل وجود دارد، كشورهاي صادر

ضوابط مورد تقاضاي ما را رعايت كنند. او در توضيح اين شيوه گفته است: بر اين اساس اعزام ناظران ما به اين كشورها به 

ها توسط ها و هرگونه مخاطرات توليد در آنصورت مميزي است و مانند گذشته دامپزشك مستقر نيست اما كشتارگاه

شود؛ بعد از گيرد و در صورت تأييد ناظران ما، اجازه كشتار براي ايران صادر ميرسي قرار ميمميزين اعزامي ما مورد بر

شود؛ در ها داده مياينكه محصول به مرز كشورمان نيز رسيد در صورتي كه با ضوابط ما سازگاري داشت، اجازه ورود به آن

كننده پرداخت شود. توضيحات رده نيز بايد توسط صادرشود و خسارت وااين صورت به كشور صادركننده عودت داده ميغير 

كردن از بار مسووليت باشد اما همچنان محلي براي نگراني درباره رسد پاسخي براي شانه خاليارائه شده اگرچه به نظر مي

هايي است كه در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه با وجود توضيحات رييس سازمان دامپزشكي سالمت مردم و دام

كشور، حذف الزام اعزام ناظران بهداشتي به كشورهاي مبدأ واردات گوشت تنها موضوع پرحاشيه وزارت جهاد كشاورزي در 

هاي ماده كه معموالً در دنيا ين واردات گوشت دامهاي باالتر و همچنهاي با سنحوزه دامپزشكي نيست؛ مجوز واردات دام

هاي اين سازمان نكته خريدار ندارد، يكي ديگر از اقدامات عجيب اين سازمان در سال گذشته بوده است؛ همچنين در نامه

و باالتر از  هاي گوشتي كه باكتري سالمونال در حد نامتعارفها اجازه داده شده تا محمولهخورد كه در آنديگري به چشم مي

حد مجاز دارند، در گمرك ترخيص شده و به مصرف صنعتي برسند. از سوي ديگر نيز مسأله تأييد سالمت گوشت از مبدأ 

آورد اما آنچه مسلم است ها نيز داليلي ميهم به واردكنندگان سپرده شده است. هرچند رييس اين سازمان براي اين شبهه

ها توانيم بر كيفيت اين گوشتعنوان نميهاي وارداتي نيز بگذاريم به هيچين گوشتبودن ااينكه اگر فرض را بر سالم

تنها سودي براي مردم مصرفي صحه بگذاريم؛ ماده پروتئيني مورد نياز بدن مردم در صورت حذف كيفيت و خواص آن نه

    هاي ايراني كرده و خواهد كرد. ادهتوجهي را نيز متوجه خانونخواهد داشت بلكه با توجه به قيمت باالي آن، زيان قابل
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  ها  هزار تومان در فروشگاه 250اي  فروش محصوالت حرام دريايي به قيمت دانه

اي، ميگو سر تيز، سالمون اقيانوس، ماهي مركب و... با ارسال از  چند ماهي است كه بازار فروش صدف اويستر و استوانه 

فارس و عربي براي مشتريان داغ شده است؛ اين محصوالت به صورت تك به فروش  هاي خليج طريق پست هوايي از كشور

كيلومتر نوار ساحلي در شمال و جنوب كشور و ظرفيت  300هزار و  3د با وجو   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   رسند  مي

هاي  هاي خارجي با قيمت هاي شمال شهر و اينترنتي ماهي ميليون تن انواع آبزي در كشور، اما در برخي فروشگاه 5توليد 

باورند كه عرضه ماهي به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسياري از مسئوالن بر اين   شود. عجيب و غريبي عرضه مي

هاي  هاي شمال شهر تنها نوعي عوام فريبي است، اما در مقابل برخي از فروشگاه هاي گزاف در مغازه خارجي با قيمت

كنند. چند ماهي است كه بازار  هاي ماهي خارجي اعم از تيالپيا وارداتي، نروژ، هوكي و... مي اينترنتي اقدام به فروش گونه

اي، ميگو سر تيز، سالمون اقيانوس، ماهي مركب و... با ارسال از طريق پست هوايي از  استوانهفروش صدف اويستر و 

رسند كه اغلب  فارس و عربي براي مشتريان داغ شده است؛ اين محصوالت به صورت تك به فروش مي هاي خليج كشور

شود، چراكه با وجود ممنوعيت مصرف  ختم نمي رسد. ماجرا تنها به اينجا هزار تومان مي 250تا  170اي  ها به دانه قيمت آن

ها  هاي ذيربط شاهد عرضه اين محصوالت در فروشگاه هاي ماهي، در سايه كمبود نظارت دستگاه صدف و برخي گونه

عيسي گلشاهي، سرپرست دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه  هاي باال  عرضه ماهي ايراني به اسم خارجي با قيمت  هستيم.

هاي خارجي از  آبزيان سازمان شيالت كشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين جزئيات ارسال ماهيبازار 

ها با هواپيما ماهي تازه به ايران وارد  هاي هوايي اظهار كرد: قبل از شروع تحريم فارس با پست هاي عربي و خليج كشور

وي افزود: با توجه به شرايط تحريم امكان ورود ماهي تازه به  شد. ضه ميهاي مناسب در برخي مناطق عر شد و با قيمت مي

ايران از طريق پست هوايي وجود ندارد و بعضاً برخي فروشندگان تنها به سبب تبليغات تجاري چنين ادعايي را مطرح 

كنند.  خارجي عرضه مي هاي بسيار باال به اسم كننده با قيمت اطالعي مصرف كنند يا محصول ايراني را به سبب بي مي

ها مجاز نيست، بيان كرد: با توجه به ممنوعيت مصرف صدف در كشور نبايد  گلشاهي با بيان اينكه فروش صدف در فروشگاه

ها و افراد تقاضا داريم كه در صورت رؤيت  ها عرضه شود و از رسانه ها و فروشگاه عنوان خوراكي در مغازه اين محصول به

اعالم كنند تا ما با فروشندگاني كه صدف و ديگر ماهياني كه مصرف آن در كشور ممنوع است، برخورد چنين مواردي به ما 

رغم ظرفيت باالي كشور در توليد آبزيان، اما  همچنين مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان، گفت: به كنيم.

هاي  روز اثر سوء اين امر در ورود قاچاق ماهي با قيمت روز بهبرند كه  هاست كه توليدكنندگان از نبود برنامه رنج مي سال

ها اظهار كرد: با  دهند. ارسالن قاسمي با انتقاد از عرضه صدف در برخي فروشگاه عجيب و غريب در بازار خود را نشان مي

هاي سطح  شگاهوجود آن كه خوردن صدف از نظر دين اسالم حرام است، جاي اين سؤال مطرح است كه چرا در برخي فرو

رسد؟ هر چند اتحاديه و بخش خصوصي مسئول اين امر نيست و  هاي اينترنتي اين محصول به فروش مي شهر يا فروشگاه
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هاي نظارتي كه اختيار قانوني در اين خصوص دارند برخورد با  اختيار قانوني براي جلوگيري از فروش آن نداريم، اما دستگاه

هاي خارجي  مديرعامل اتحاديه تعاوني ماهيان سردآبي درباره آخرين وضعيت فروش برخي گونه اند. متخلفان را فراموش كرده

هاي آبزي همچون سالمون نروژ در كشور به سبب شرايط  اكنون برخي گونه ها بيان كرد: هم با قيمت باال در برخي فروشگاه

تن از اين محصول به كشور  500تا  400ساليانه شود، از اين رو  خاص پرورش در آب شور و اقيانوسي در كشور توليد نمي

شود و از آنجا كه درصد محدودي از افراد  ها عرضه مي هزار تومان در فروشگاه 320تا  300شود و هر كيلو با قيمت  وارد مي

ت حرام زاده با انتقاد از عرضه محصوال كنند، واردات آن تأثيري در بازار داخل ندارد. آرش نبي اين ماهي را مصرف مي

هاي حرام گوشت همچون صدف ارتباطي به اتحاديه ندارد،  هاي اينترنتي گفت: اگرچه عرضه كاال گوشت در برخي فروشگاه

    هاي نظارتي بايد برخورد جدي با متخلفان داشته باشند. اما دستگاه
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   كند نظر كارشناسان را درباره خريد توافقي زعفران توسط تعاون روستايي بررسي مي» سبزينه«
  امكان ايجاد رانت با خريد توافقي زعفران

امسال  ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشت. 351سال گذشته  ترين محصوالت صادراتي كشور است و  زعفران از مهم 

تن برسد و همين امر سبب شده تعاون روستايي به گفته مسئوالن آن به  500شود توليد زعفران به حدود  بيني مي نيز پيش

منظور جلوگيري از كاهش و نوسان نامتعارف قيمت، خريد حمايتي اين محصول را انجام دهد. اما سوال اين است كه ورود 

در همين ارتباط رئيس شوراي ملي زعفران    ان تا چه اندازه به نفع كشاورزان است.تعاون روستايي براي خريد توافقي زعفر

كاري باشد، نه در خدمت  اظهار داشت: معتقديم درآمد حاصل از زعفران بايد در خدمت ايجاد اشتغال و توسعه مناطق زعفران

هاي خريد توافقي بايد در راستاي منافع  ريزي امهها و برن تر تمام فعاليت عبارت ساده خواران. به سوداگران، دالالن و رانت

محسن احتشام    كشاورزان و حفظ جايگاه زعفران ايران در بازارسازي و توسعه بازار جهاني زعفران ايران با برند ملي باشد.

ن اقدام اگر با نيت درباره ورود سازمان تعاون روستايي به حوزه خريد توافقي زعفران اظهارداشت: اي  سبزينه وگو با  در گفت

كمك به كشاورزان، ثبات بازار و همچنين خريد محصول مازاد بر توان خريد بخش خصوصي و صادركنندگان صورت بگيرد، 

شكل قبل باشد؛  كنيم، اما اگر به تواند اقدام خوبي باشد. در اين صورت ما نيز در شوراي ملي زعفران از اين طرح دفاع مي مي

عده خاص رانت ايجاد شود و صادركنندگان و بازارهاي جهاني را دچار مشكل سازد،  و براي يكيعني محصول خريداري 

احتشام افزود: اگر اين    شود نه كشاورزان سود زعفران نصيب دالالن مي       داشت.  قطعاً منفعتي براي كشاورزان نخواهد

شد، با نظر و مشورت و همراهي بخش خصوصي صورت سازي زمينه همكاري با صادركنندگان با اقدام در راستاي فراهم

بگيرد و همه در اين زنجيره ديده شوند، قطعاً بخش خصوصي هم همراه خواهد بود، اما در صورت ايجاد رانت و تأمين منافع 

ه خريد زعفران وي ادامه داد: دو سال قبل سازمان تعاون روستايي اقدام ب   دانيم. كار را به صالح نمي افراد خاص، قطعاً اين

جاست كه چه اتفاقي افتاد؟ اين سازمان زعفران كشاورز را با قيمت پايين خريداري كرد با اين استدالل  كرد؛ اما سؤال اين
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جاست  كه قصد دارد از افت قيمت جلوگيري كند و پس از آن قيمت ارز باال رفت و زعفران هم گران شد؛ بنابراين سؤال اين

اين فعال حوزه    ه نفع برد؛ كشاورزان يا دالالن يا افرادي كه در اين زمينه رانت ايجاد كردند؟كه چه كسي در اين زمين

اي دالل و واسطه بردند.  كرد: زحمت كار را كشاورزان كشيدند و منفعت آن را به اسم حمايت از كشاورز، عده زعفران تصريح

باعث شدند قيمت پايه زعفران نيز افت كند؛ چراكه بسياري از  همچنين در بازارهاي جهاني قيمت زعفران را پايين آوردند و

بازي در بازار  بازي و بورس مسئوالن مراقب رانت       كساني كه وارد چرخه خريد زعفران شدند، حرفه و كارشان اين نبود.

كه ارز زعفراني كه توسط توان متوجه شد  بررسي كوچك مي  كرد: از سوي ديگر با يك  احتشام خاطرنشان   زعفران باشند

رئيس شوراي ملي زعفران درباره قيمت زعفران در دو سال قبل    است.  اين افراد صادر شده نيز به چرخه اقتصادي بازنگشته

ميليون تومان از كشاورز خريداري كرد و در   نيز گفت: دو سال قبل سازمان تعاون روستايي زعفران را با قيمت چهار تا شش

سري دالل رسيد كه سود  التفاوت اين قيمت نيز به دست يك ميليون تومان هم خريدوفروش شد. مابه 15تا  بازار بورس

داد: متأسفانه آن سال زعفراني به صادركنندگان حقيقي  احتشام ادامه   ها شد، اما سودي به كشاورز نرسيد. آن  هنگفتي نصيب

دركنندگان در تهيه زعفران مورد نيازشان دچار مشكل شدند. اگر همين دليل بسياري از صا براي صادرات داده نشد؛ به

بردن كشاورز، ثبات قيمت و بازار و همچنين جلوگيري از افت قيمت  سازمان تعاون روستايي اين اقدام را با هدف منفعت

كه مثل گذشته  مشروط به اينكنيم؛ البته  انجام دهد و مازاد توليد سال گذشته را خريداري كند، ما نيز اين اقدام را تأييد مي

كرد: در واقع خريد زعفران توسط اين  رئيس شوراي ملي زعفران در ادامه خاطرنشان   بازي نشوند. بازي و بورس دچار رانت

ها و دالالن،  سازمان به شرطي كه با يك مديريت صحيح انجام شود و از خود كشاورزان خريداري كنند نه از واسطه

وي ادامه داد: همچنين انتظار داريم موقع فروش نيز سازمان تعاون روستايي زعفران را به اهل كار و    قبول است. قابل

دنبال سوداگري هستند؛ چراكه  كه زعفران را به كساني بفروشند كه به كنندگان واقعي بدهد، نه اين واحدهاي فرآوري يا صادر

       صادركنندگان نيز در تهيه محصوالت خود دچار سردرگمي شوند.ثباتي شود و  شوند بازار دچار بي كار باعث مي با اين

احتشام افزود: معتقديم در بورس بايد ضوابطي گذاشته شود    زعفران فقط به صادركنندگان و واحدهاي فرآوري فروخته شود

شود. بايد بدانيم كه دوران آن هايشان داده  كه زعفران فقط به صادركنندگان واقعي يا واحدهاي فرآوري جهت توليد فرآورده

نيافته قلمداد شود.  كاري از مناطق محروم و توسعه كاران زحمتكش طالي سرخ بكارند، اما مناطق زعفران سرآمده كه زعفران

اي از دسترنج خود دريافت كنند؛ بنابراين هر طرح خريدي بايد در راستاي كمك  در حقيقت كشاورزان ما بايد سهم منصفانه

كنندگان، چراكه توليد براي مصرف  ه كشاورزان باشد و در ابتدا منافع كشاورزان تأمين شود و سپس منافع مصرفواقعي ب

جنوبي هم با بيان  رئيس نظام صنفي كشاورزي خراسان   هاي دسته اعتراض دارند كشاورزان به نخريدن زعفران       است.

كنند  ت نه تضميني، گفت: در خريد تضميني حداقل قيمتي تعيين ميصورت توافقي اس كه در محصول زعفران خريد به اين

كند و اگر هم از قيمت تعيين شده باالتر بفروشند، به سود  تر بيايد، دولت محصول را خريداري مي كه اگر از آن قيمت پايين

اتحاديه تعاون روستايي  كشاورزان است، اما خريد محصوالتي مانند زعفران كه معموالً توسط سازمان تعاون روستايي يا

اظهار داشت: دو سال قبل هم كه سازمان تعاون   سبزينه وگو با  مقدم در گفت زاده رضا حاجي   گيرد، توافقي است. صورت مي

تر و به اصطالح  هاي درجه پايين روستايي خريد توافقي كرد، تنها زعفران نگين و زعفران سرگل خريداري شد و زعفران

هاي دسته مورد اعتراض  مقدم افزود: عدم خريد زعفران زاده حاجي   اش است، خريداري نشد.  كه با ريشه ه هاي دست زعفران

صورت دسته و با  به  ها مثل شهرستان فردوس زعفرانشان را از قديم كشاورزان قرار گرفت؛ چراكه برخي از شهرستان
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خاني، نماينده مردم شهرهاي فردوس،  خيراً با محمدرضا اميرحسنوي ادامه داد: در نشستي كه ا    كنند. هايش تميز مي ريشه

تر توجه نشد؛ بنابراين  هاي دسته و با عيار پايين طبس، سرايان و بشرويه، داشتيم، او معترض بود كه سال گذشته به زعفران

م در پاسخ به اين پرسش كه خريد مقد زاده حاجي   صورت توافقي انجام شود. ها به رود امسال خريد اين نوع زعفران انتظار مي

گذارد، گفت: وقتي يك رقيب قوي مانند سازمان تعاون  زعفران توسط سازمان تعاون روستايي چه تأثيري بر بازار مي

تر  نفع كشاورز سنگين روستايي كه وابسته به اعتبارات و تسهيالت كالن دولتي است، وارد بازار شود، طبيعتاً كفه ترازو به

أثير مثبتي روي قيمت دارد، اما ممكن است گاهي شرايطي اتفاق بيفتد كه نرخ بازار آزاد باالتر باشد؛ بنابراين شود و ت مي

       شود. تر مي شود، رغبت كشاورزان كم تري وارد بازار خريد مي وقتي دولت يا سازمان تعاون روستايي با قيمت پايين

جنوبي  رئيس نظام صنفي كشاورزي خراسان   كند براي فروش محصول كم ميبرداري از زعفران، رغبت كشاورزان را  نمونه

هزار توماني  100كند و با يك هزينه  برداري مي داد: سازمان تعاون روستايي هنگام خريد زعفران ابتدا اقدام به نمونه ادامه 

تيجه وقتي بازار داغ است كشاورزان رغبت حساب كند؛ در ن فرستد تا پس از تأييد با كشاورزان تسويه آن را به آزمايشگاه مي

   خواهند منتظر باشند تا آزمايشگاه جواب مثبت يا منفي دهد. دهند و نمي چنداني به اين شكل تحويل نشان نمي

دهي  دليل تابستان بسيار گرمي كه در منطقه داشتيم، به احتمال قوي اين امر روي گل كرد: به مقدم خاطرنشان زاده حاجي

شويم. هرچند با توجه به اعتباري كه امسال در بحث  گذارد و امسال با كاهش توليد مواجه مي عفران تأثير منفي ميمزارع ز

درصد سطح زيركشت مزارع زعفران افزايش پيدا كند؛ اما  10توسعه روستايي براي كشت زعفران اعطاء شد، احتماالً حدود 

وي    تر خواهد بود. ه هستيم؛ بنابراين بحث خريد زعفران امسال مهمدهي به لحاظ كمي با كاهش مواج مسلماً در بحث گل

كه در مرحله قبل كه سازمان تعاون روستايي اقدام به خريد توافقي زعفران كرد، قيمت خريداري شده با قيمت  با بيان اين

كه  باشد؛ البته با توجه به اين التفاوت آن به كشاورزان رسيده دانم مابه عرضه شده در بورس متفاوت بود، افزود: بعيد مي

هاي تعاوني روستايي در بحث خريد و فروش توافقي محصوالت  اتحاديه تعاون روستايي واسطه است و مانند ساير شركت

حضور دارد، بنابراين چنانچه اين وسط سودي حاصل شود، معموالً مربوط به تشكل است. پس بابت تسهيالتي كه دريافت 

رداخت كند، لذا اگر اين تجارت سودي هم براي اين سازمان و اين تشكل داشته، قاعدتاً براي خود كرده بايد كارمزد پ

كه سازمان تعاون روستايي امسال نيز  ، فعاالن حوزه زعفران نسبت به اين سبزينه به گزارش    اتحاديه تعاون روستايي است.

شان دادند. به گفته برخي از اين افراد، اين اقدام به شرطي هاي مختلفي از خود ن كند، واكنش اقدام به خريد توافقي مي

بازي و ايجاد رانت نشود؛ چراكه زحمت اصلي كار برعهده كشاورزان است. در نتيجه  قبول است كه بازار دچار دالل قابل

بايد بخش خصوصي نيز رود تأمين منافع كشاورزان در اولويت كار باشد. از سوي ديگر برخي معتقدند در اين اقدام  انتظار مي

دخيل باشد. همچنين برخي ديگر معتقدند سازمان تعاون روستايي دو سال قبل كه اقدام به خريد زعفران از كشاورزان كرد، 

كه سود هنگفتي نصيبش شد؛ اما هيچ سهمي از آن سود نصيب كشاورزان نشد. به گفته برخي ديگر از فعاالن  با وجود اين

ان توسط سازمان تعاون روستايي به شرطي كه با يك مديريت صحيح انجام شود و خريد از خود حوزه زعفران، خريد زعفر

رود زمان فروش نيز سازمان تعاون روستايي  تواند مفيد باشد. همچنين انتظار مي ها و دالالن، مي كشاورزان باشد نه از واسطه

كه محصول را به كساني بفروشد كه دنبال  بدهد، نه اينكنندگان واقعي  زعفران را به اهل كار، واحدهاي فرآوري يا صادر

ثباتي شود و صادركنندگان نيز در تأمين محصوالت خود دچار  شود بازار دچار بي سوداگري هستند؛ چراكه اين كار باعث مي

    سردرگمي شوند.
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   شود؟ صرف حمايت ازكشاورزخارجي ميمنابع ارزي 
  شمشيردولبه واردات گندم

تومان در هر كيلو  2900در حالي كه دولت تصميم دارد كسري گندم را از طريق واردات تامين كند و واردات گندم حدود 

مهر، در پي  تومان به دولت بفروشند.به گزارش خبرنگار 2500شود، كشاورزان داخلي حاضر هستند گندم خود را  تمام مي

عدم تحويل حدود سه ميليون تن گندم از سوي كشاورزان به دولت، مسئوالن اعالم كرده اند دولت قصد دارد كسري موجود 

ميليون تن گندم است.متاسفانه شوراي اقتصاد به  3تا  2را از طريق واردات تامين كند.به گفته مسئوالن، اين كسري حدود 

عي گذشته نيز حاضر نشد قيمتي منطقي و منصفانه براي خريد تضميني گندم از كشاورزان رويه سالهاي اخير، در سال زرا

تعيين كند و چون نرخ تعيين شده، پايين بود، گندمكاران محصول توليدي سال زراعي گذشته را امسال بطور كامل به دولت 

ه ميليون تن از گندم توليدي در انبارها ماند ميليون گندم به نرخ تضميني به دولت فروخته شد و س 8نفروختند و تنها حدود 

اشتباه استراتژيك در تعيين غيرمنصفانه خريد   از كشاورزان خارجي و به دولت فروخته نشد. واردات گندم يعني حمايت دولت 

ي تضميني گندم چند سالي است در دولت باب شده و در سال زراعي جاري كه به تازگي آغاز شده نيز نرخ خريد تضمين

گندم ( كه عمال سال آينده انجام خواهد شد) غيرمنصفانه و غيرمنطقي و بسيار پايين تعيين شده است. اين اشتباه 

استراتژيك اينك با اشتباه دوم، يعني برنامه واردات همراه شده و انتقادات بسياري را از سوي دست اندركاران و 

اردات گندم ضمن آسيب زدن به دستاورد خودكفايي گندم، منجر به توليدكنندگان در پي داشته است.كارشناسان معتقدند و

وابسته شدن كشور به واردات و آسيب پذير شدن كشور در زمينه امنيت غذايي، بويژه در شرايط تحريمي كشور 

دارد.كارشناسان معتقدند قيمت پايين گندم دليل عدم تمايل كشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات 

تواند كسري ايجاد شده را از  شود اگر دولت يك قيمت توافقي براي گندم اعالم كند مي گفته مي  تواند راهكار آن باشد. مين

محل توليد داخل تامين كند ضمن اينكه وقتي كشاورزان داخلي نياز به حمايت دارند چرا بايد دولت ارز كشور را به 

كشاورزان خارجي شود.هيچگاه در طول تاريخ قيمت گندم چه در ايران و  كشاورزان خارجي اختصاص بدهد و حامي اشتغال

دالر (در هر تن) كمتر از قيمت گندم بوده است اما با  50تا  45چه در جهان كمتر از جو نبوده است، همواره قيمت جو حدود 

 2200تا  1800جو بين  تومان و قيمت 1700بي تدبيري شوراي اقتصاد، امسال در كشور ما قيمت خريد تضميني گندم 

وگو با خبرنگار مهر با اشاره  تومان متغير بوده است پايين تر بودن قيمت گندم از جو در همين زمينه يك منبع آگاه در گفت

هاي خود را  شود وجود ندارد، گفت: كشاورزان گندم هايي كه انبار مي به اينكه در مناطق سردسير احتمال خراب شدن گندم

گرانتر بفروشند تحويل دولت ندادند.وي با بيان اينكه نگهداري گندم در مناطق سردسير دشوار نيست و  به اميد اينكه

مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، افزود: در مناطق گرمسير از جمله خوزستان نيز اگر روش نگهداري را بدانند هيچ مشكلي 

نكه هيچگاه در طول تاريخ قيمت گندم چه در ايران و چه در جهان براي اين كار وجود ندارد. اين منبع آگاه با تاكيد بر اي

دالر(در هر تن) كمتر از قيمت گندم بوده است اما با  50تا  45كمتر از جو نبوده است، اضافه كرد: همواره قيمت جو حدود 
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تومان  1700يلو گندم بي تدبيري شوراي اقتصاد و تعيين قيمت غيرمنصفانه، امسال در كشور ما قيمت خريد تضميني هر ك

تومان متغير بوده است بنابراين طبيعي است كه گندم به سوي مصارف غيرانساني جذب  2200تا  1800و قيمت جو بين 

شود.اين منبع آگاه در دولت كه خواست نامش در گزارش ذكر نشود درباره احتمال كاهش سطح زيركشت گندم در سالجاري 

وجود ندارد اما در گندم آبي در صورت تداوم شرايط فعلي، ممكن است كشت مقداري به  گفت: درباره گندم ديم كه نگراني

وي درباره قيمت جهاني و امكان واردات گندم به كشور تصريح كرد:قيمت جهاني گندم بسته به نوع و   سمت جو برود. 

رسد  ي گندم به بنادر ايران ميدالر در مبادي متغير است. وقت 270دالر تا  190كيفيت آن متفاوت و هرتن از حدود 

شود ضمن اينكه براي حمل آن از  هاي ديگري از جمله هزينه كشتي، حمل، بيمه، دموراژ و ... نيز به آن افزوده مي هزينه

اين مقام مسئول  شود.  تومان كرايه بابت هر كيلوگرم حمل به آن اضافه مي 200تا  150بنادر به ديگر نقاط كشور نيز حدود 

تواند گندم توليد كند نبايد وابسته به واردات باشد و بايد از توليدكنندگان خودش حمايت  كرد: كشوري كه خودش ميتصريح 

اميد گندمكاران به توقف   نه اينكه منابع ارزي كشور را به حمايت از كشاورزان خارجي اختصاص دهد. و پشتيباني كند. 

بيري در اجراي قانون خريد تضميني كه منجر به برنامه ريزي براي واردات در اجراي قانون خريد تضميني بي تد  تدبيري بي

و نگراني بابت از دست رفتن خودكفايي گندم شده، موجب ورود قوه قضاييه به موضوع شد.بي تدبيري در اجراي قانون خريد 

را معرض خطر قرار داده تضميني اخيرا به اوج خود رسيده و خودكفايي در توليد برخي محصوالت كشاورزي استراتژيك 

است؛ نمونه اخير آن قيمت نازل خريد تضميني گندم در سال زراعي گذشته بود كه موجب شد امسال كشاورزان تمايلي به 

شود كه سه ميليون تن از گندم توليدي در انبارها مانده و به دولت  فروش گندم خود به دولت نداشته باشند و گفته مي

ين دليل اخيرا وزير جهادكشاورزي خبر داد كه بدليل عدم فروش اين حجم از گندم به دولت، فروخته نشده است؛ به هم

دولت قصد دارد اقدام به واردات اين محصول كند؛ اين اظهارات وزير جهادكشاورزي ثابت كرد سناريوي واردكنندگان كه 

مر نشسته است. از همين رو بسياري از دست چند سالي است تالش دارند دولت را ترغيب به واردات اين محصول كنند، به ث

اندركاران امر نسبت به از دست رفتن دستاورد بزرگي همچون خودكفايي گندم و واردات، آنهم درسال رونق توليد ابراز 

ي دستور رسيدگ نگراني كرده اند. روز جمعه سيد ابراهيم رئيسي از ورود قوه قضائيه به موضوع خريد تضميني گندم خبر داد و 

ايم، مسئوالن امر  به وضعيت خريد تضميني گندم را صادر كرد.وي گفت: با توجه به اينكه به استقالل در توليد گندم رسيده 

بايد خريد تضميني گندم را در سراسر كشور مورد بررسي قرار داده و گزارشي از اين بابت به من ارائه دهند تا بلكه امنيت 

ميليون تن  14ارش در حالي كه به گفته مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي امسال حدود غذايي تهديد نشود.براساس اين گز

گندم در كشور توليد شده به دليل تعيين قيمت خريد تضميني پايين براي اين محصول از سوي دولت، كشاورزان حاضر به 

ز كشاورزان خريداري كند و براي ميليون تن گندم ا 8فروش گندم خود به دولت نشدند و دولت امسال تنها موفق شد حدود 

ذخاير استراتژيك با كمبود مواجه گرديد و اكنون قصد دارد اين كسري را از طريق واردات تامين كند.اين در حالي است كه 

تومان براي گندم اقدامي نادرست و در  1700سال گذشته كارشناسان با توجه به دولت هشدار داده بودند كه تعيين قيمت 

خودكفايي است.اما تخلف و بي تدبيري در خريد تضميني گندم به چند سال اخير منحصر نبود و متاسفانه  جهت تضعيف

براي سال زراعي جاري( كه گندم حاصل از آن سال آينده به دولت فروخته خواهد شد) ادامه يافته است. به طوري كه دولت 

تومان تعيين كرده اما كارشناسان معتقدند قيمت اين  2200قيمت خريد تضميني قيمت گندم را براي سال زراعي جاري 

توماني، قيمت نامعقول و غيرمنصفانه است و منجر به تغيير  2200تومان كمتر باشد و تعيين قيمت  2500محصول نبايد از 
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قانون  الگوي كشت به سمت محصوالتي مانند جو خواهد شد.پيش از اين گندمكاران از دولت به دليل تخلفاتي كه در اجراي

خريد تضميني مرتكب شده به سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عالي عدالت اداري شكايت كرده بودند؛ اينك با ورود قوه 

قضائيه به موضوع، اميد كشاورزان براي احقاق حق و حفظ دستاورد خودكفايي گندم و جلوگيري از واردات بيش از پيش 

  شده است. 
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  روند كاهشي قيمت گوشت قرمز بدون نياز به واردات

با اشاره به تصميم ستاد تنظيم بازار براي مديريت بازار گوشت، افزود: حجم ذخاير گوشت شركت   محمدرضا كالمي 

  هزار تن است و در اين راستا عمليات عرضه با نظر سازمان دامپزشكي در حال انجام است . 40پيشتيباني امور دام بيش از 

ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت با اشاره به اينكه بازار گوشت به تعادل رسيده و اتفاقا  مدير كل دفتر برنامه 

ها نيز فراهم خواهد كرد، گفت: خوشبختانه افزايش  يشتر قيمتدهد ادامه اين روند زمينه را براي كاهش ب ها نشان مي بررسي

به گفته كالمي    قابل توجه توليد و عرضه دام داخلي سبب شده است، بازار گوشت با كاهش محسوس قيمت ها مواجه شود.

و ستاد تنظيم كنندگان عمده اين ماده غذايي نيز در دستور كار است  هاي وارداتي با هدف تامين نياز مصرف عرضه گوشت

هاي وارداتي با توجه به تاريخ توليد و  اي نسبت به زمان عرضه گوشت بازار با هدف پيشگيري از بروز مشكل،حساسيت ويژه

گيرد از اين رو  او اضافه كرد: اين حساسيت با هدف ممانعت از عرضه گوشت غير استاندارد صورت مي   تاريخ انقضا دارد.

تيباني امور دام و ساير مراجع قانوني موضوع را به صورت دقيق رصد مي كنند تا گوشت سازمان دامپزشكي و شركت پش

ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت، با  به گفته مدير كل دفتر برنامه   استاندارد به دست مصرف كننده برسد .

لي روبرو نيست و اقدامات الزم براي تامين بازار هاي پاياني سال با هيچ مشك تدابير اتخاذ شده ، بازار گوشت حتي در ماه

كالمي تاكيد كرد: ميزان توليد و حجم ذخاير گوشت ، هر دو نشان دهنده موقعيت    گوشت از همين حاال انجام گرفته است .

م زنده سبك از او با اشاره به اينكه در هفته هاي اخير قيمت دا   با ثبات در بازار اين كاالي مهم سبد غذايي خانوار است.

 28تا  27هزار تومان به  38تا  37هزار تومان و قيمت دام سنگين زنده از حدود  42هزار تومان به محدوده  48تا  47حدود 

براساس اين گزارش،    بندي در فروشگاه ها شد. هزار تومان رسيده است، گفت: اين موضوع سبب كاشه قيمت گوشت بسته

 95ها و سود فروشگاهي از  بندي در فروشگاه با احتساب تمام هزينه ن، پاك شده و بستهقيمت ران گوساله بدون استخوا

هزار تومان كاهش يافته است. همچنين قيمت دست گوساله داخلي پاك شده بدون استخوان، با  86هزار تومان به 

هزارتومان رسيده است. نرخ  84به هزار تومان  94هاي توليد و عرضه و سود فروشگاهي از  بندي و احتساب تمام هزينه بسته

هاي  پيش از اين اتحاديه   هزار تومان رسيد. 79به  88هزارتومان ونرخ دست گوساله نيمايي از  80به  89ران گوساله نيز از 

هزار تومان كاهش خواهد يافت. امروز قيمت ران و دست گوساله  65دامداران گفته بودند قيمت گوشت گوساله تا كيلويي 
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  هزار تومان است. 70رود و قيمت گوشت مخلوط گوساله هم كيلويي  هزار تومان به فروش مي 76زار تهران كيلويي در با

شود. آنها همچنين  گويند دام دست دامداران مانده است و آن قدر زياد است كه خريداري براي آن پيدا نمي توليدكنندگان مي 

خيري رئيس اتحاديه دامداران استان  غالمرضا قدم   كند. از آنها خريداري نمياز دولت گله دارند كه چرا اين دام مازاد را 

هاي استان ايالم بيش از اندازه شده و اين تراكم بيش از حد نگراني ما را بيشتر  گفت: توليد و پرواربندي در دامداري  ايالم

رود، از سوي ديگر، نگراني از شيوع بيماري و  ال ميشود و هزينه دامدار با ها زياد مي كرده است، چرا كه روز به روز وزن دام

دو دامدار استان ايالم در ادامه گفتند: به دليل مراتع مناسب و پرواربندي خوبي كه در اين استان    تلف شدن آنها وجود دارد.

ا گفت پنج ماهي است كه شود. يكي از آنه وجود دارد، توليد آنها بسيار افزايش يافته است اما خريداري براي آنها پيدا نمي

ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي هم از  پيش از اين عبدالمهدي بخشنده معاون برنامه   نتوانسته دامي بفروشد.

افزايش توليد در سطح كشور خبر داده بود. بنابراين آنطور كه پيداست، با افزايش توليد، انتظار كاهش بيشتر قيمت در بازار را 

در بازار تهران قيمت گوشت چرخ    داشت، اگر دولت بتواند مازاد توليد را مديريت كرده و آن را به بازار عرضه كند. توان مي

هزار تن  850ايران ساالنه حدود    شود. هزار تومان عرضه مي 52هزار تومان و گوشت منجمد هم كيلويي  58كرده گوساله 

كند. اين وابستگي اندك اما مشكالت زيادي را به كشور تحميل كرده  وارد ميهزار تن هم  150كند و  گوشت قرمز توليد مي

توماني اختصاص يافت تا بازار متعادل  200هزار و  4هزار ميليارد تومان براي واردات گوشت با ارز 4است. سال گذشته حدود 

قيمت گوشت  97در تيره ماه   د.تر هم شد و قيمت گوشت دو برابر ش شود، اما نه تنها متعادل نشد، بلكه قيمت گران

هزار تومان افزايش يافت.قيمت گوشت گوسفندي هم در  95به كيلويي  98هزار تومان بود كه در خرداد  40كيلويي   گوساله

  هزار تومان رسيد.  100هزار تومان به  50اين بازه زماني از كيلويي 
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   اتحاديه گوشت گوسفندي: رئيس
  آيد تر مي قيمت گوشت پايين

هزار توماني گوشت  20هزار توماني نرخ گوشت گوسفندي و  10اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: عليرغم كاهش  رئيس

باشگاه   گو با و ملكي در گفتهاي اخير همچنان انتظار اُفت مجدد قيمت در بازار را داريم. علي اصغر  گوساله در هفته

هزار تومان كاهش داشته است، اظهار كرد:  10خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه قيمت گوشت گوسفندي در سه هفته اخير 

درصد سود معادل  10دار و با احتساب  هزار تومان به مغازه 88تا  86هم اكنون هر كيلوگرم شقه گوسفندي بدون دنبه با نرخ 

تا  39اتحاديه گوشت گوسفندي قيمت كنوني هر كيلوگرم دام زنده را  شود. رئيس هزار تومان به مشتري عرضه مي 98تا  96

هزار تومان اعالم كرد و افزود: با توجه به كنترل قاچاق، قيمت هر كيلوگرم دام نسبت به يك ماه اخير هفت تا هشت  42

شود كه روند افت  بيني مي وند جلوگيري از قاچاق دام و ازدياد عرضه پيشهزار تومان در بازار كاهش داشته كه با استمرار ر

يابد، اما به سبب كاهش  قيمت در بازار استمرار يابد. ملكي ادامه داد: اگر چه با آغاز فصل سرما مصرف پروتئين افزايش مي
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اتحاديه گوشت گوسفندي افزود:  . رئيسدر بازار مجدد افزايش يابد قيمت گوشت توان انتظار داشت كه قدرت خريد افراد، نمي

هاي اخير همچنان انتظار  هزار توماني گوشت گوساله در هفته 20هزار توماني نرخ گوشت گوسفندي و  10عليرغم كاهش 

اُفت مجدد قيمت در بازار را داريم. ملكي گفت: با توجه به پشت سر گذاشتن عيد قربان و ايام محرم و صفر كه تقاضا براي 

هايمان رو به تقليل است كه با اين وجود اظهار نظر برخي افراد مبني بر انباشتگي دام  ك بيشتر بود از اين رو داشتهدام سب

صادرات دام تصريح كرد: برخي افراد  هاي دامداري صحت ندارد. وي در واكنش به اظهارنظر برخي مسئوالن پيرامون در واحد

دام به دنبال دريافت مجوز صادرات هستند در حالي كه با آغاز صادرات، مجددا  سودجو با بيان اظهاراتي مبني بر انباشتگي

گفت: بر اساس  قاچاق دام اتحاديه گوشت گوسفندي درباره آخرين وضعيت شاهد تالطمات قيمت در بازار خواهيم بود. رئيس

اين امر در كنار تثبيت قيمت دالر هاي كشور كنترل دارند كه  هاي مرزباني به نحو مطلوبي بر مرز آخرين اطالعات، نيرو

موجب شده انگيزه خروج غيرقانوني دام از قاچاقچيان سلب شود. ملكي در پايان با بيان اينكه كمبودي در عرضه دام نداريم، 

  شود.  تصريح كرد: با توجه به كنترل قاچاق، عرضه دام در ميادين در حال انجام است و كمبودي در اين زمينه احساس نمي
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  هزار توماني قيمت گوشت قرمز 20تا  10كاهش

هزار تومان  20تا  10رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه قيمت گوشت گوساله و گوسفندي در يك ماه اخير  

اصغر ملكي افزود:  ها وجود دارد.علي كاهش يافته است، گفت: در صورت تداوم شرايط فعلي، احتمال كاهش مجدد قيمت

هزار تومان است.  98كنندگان نزديك به  هزار تومان و براي مصرف 87تا  85دار حدود  قيمت هر كيلوگرم شقه براي مغازه

        هزار تومان است. 90تا  85هركيلوگرم  ضمن اينكه قيمت گوشت گوساله نيز در
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  درصد كاهش توليد گوشت22

  

هزار تن انواع دام در كشور ذبح شدكه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  77 مركز آمار كشور اعالم كرد: در تابستان امسال

  درصد كاهش داشت./ايرنا  22
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  بورس پسته كرمان به نام كشاورز، به كام دالالن

شود اما  ها و رفع مشكالت نقدينگي كشاورزان محسوب مي سازي قيمت عرضه پسته در بورس گامي مهم در راستاي شفاف

و  87همچنان نقش دالالن در خريد فروش پسته پر رنگ است.به گزارش مهر، عرضه پسته در بورس كاال تازه نيست سال 

تن پسته توليدي سيرجان در بورس عرضه شد اما مورد استقبال قرار نگرفت و پرونده پسته در آن زمان در  100بود كه  88

تري براي  مهر ماه سال جاري بار ديگر پسته قدم در بازار بورس گذاشت اين بار ساز و كار مناسب 19بورس بسته شد اما 

دايي هم از استقبال نسبي از خريد و فروش پسته در بورس هاي ابت ورود پسته به بورس در نظر گرفته شده است و شاخص

درصد پسته توليدي سال جاري در بورس را هدف گذاري كرده  10هاي خوش بينانه عرضه حداقل  بيني حكايت دارد، پيش

است. فعاالن بخش اقتصادي انتظار دارند با ورود پسته به بورس زمينه براي شفاف سازي معامالت و همچنين قيمت 

ها فراهم شود و از سوي ديگر معامالت چكي در بازار كاهش و خريد و فروش به صورت پرداخت با  ذاري مناسب قيمتگ

باشد. در كنار تمام مزايايي كه بورس  يك روز تاخير در بازار بورس انجام شود و بهبود وضعيت نگهداري و انبار داري مي

داشته باشد اما نقاط كوري نيز در اين بازار وجود دارد، نخست اينكه همچنان تواند براي كشاورزان و بازار پسته به همراه  مي

هاي خريد و فروش پسته و به صورت سنتي در حال انجام است، دليل اين امر هم رفتار سنتي  بسياري از معامالت در بنگاه

نسبت به قابليتهاي بورس انجام شود.  رسد گرايش كشاورزان به سمت بازار بايد با آگاه سازي بيشتر بازار است و به نظر مي

از سوي ديگر بسياري از كشاورزان اعتقاد دارند دالل بازي در بازار سنتي و وجود بنگاههايي كه پسته را با قيمت اندك از 

فروشند، يكي از مشكالت اصلي در  خرند و با قيمت بيشتر به مشتري با چندين مرحله دست به دست كردن مي كشاورز مي

باشد و فعاليت در بورس نتوانسته سهم حضور دالالن در بازار را كاهش دهد. در واقع در حال حاضر برخي از  كنوني مي بازار

هاي بنگاهي و حضور در بورس هزينه حضور خود در بازار سنتي را كاهش داده و همان نقش قبلي  دالالن با كاهش فعاليت

نند.دو مشكل ديگر در بازار بورس عدم توجه به كيفيت محصول و توجه به ك را اما اين بار در قالب بازار بورس ايفا مي

ها از جمله انس محصول است.انس در تعريف بازار پسته براي فعاالن خريد و فروش اين محصول نام آشنا اما براي  كميت

گرم پسته  142ر واقع مردم عادي كمتر تعريف شده است، براي مشخص كردن اين واحد از ترازوي انس گير استفاده شود د

كنند و عدد حاصل نشان دهنده انس پسته است.در حال حاضر سپرده  مي 5ها را تقسيم برعدد  و تعداد پسته را وزن كرده 

شود اما كيفيت  به عنوان دارايي پايه انجام مي 30- 32و  28-30پسته به انبارهاي پسته بورس بر مبناي دو سايز دو سايز 

شود اين در صورتي است كه در بسياري از معامالت در بازار سنتي مهمترين عامل در قيمت  نميمحصول در نظر گرفته 

باشد كه در معامالت بورس اين ارزش كمتر مورد توجه قرار  گذاري پسته در كنار سايز و انس پسته، كيفيت اين محصول مي

درصد از ارزش كل  3تا  2شود دريافت  ميگيرد. سومين مشكلي نيز كه از سوي فعاالن بخش پسته در بورس مطرح  مي

معامله از خريدار و فروشنده به عنوان كارمزد و هزينه انبار داري است و اين در حاليست كه طبق گفته فعاالن بخش پسته 
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درصد كل ارزش معامله است و به اين ترتيب ابهاماتي براي خريدار در خصوص سود نهايي  3سود خريدار در هر معامله 

بندي استاندارد ويژه  شود؛ كشاورز پس از برداشت محصول بنا به درجه شود.پسته در بورس اينگونه عرضه مي مي ايجاد

كند به اين گونه  دهد و گواهي سپرده كاال در بازار را دريافت مي بورس، محصول را به انبارهاي مورد تاييد بورس تحويل مي

هاي هر ساله كشاورزان تعيين  رود. يكي از دغدغه قت پسته نيز از بين ميهاي كشاورزان در زمينه نگهداري و يا سر دغدغه

قيمت تمام شده محصول پسته است و فعاالن اقتصادي انتظار دارند با فعاليت بورس زمينه شفاف شدن بازار مهيا شود.برخي 

ورز بعد از سپرده محصول روز شود از سوي ديگر هر كشا هاي معافيت مالياتي در بورس براي بازار پسته اعمال مي سياست

تواند پول محصول را دريافت كند اما در بازار سنتي دالالن اكثرا به صورت مدت دار و با استفاده از معامالت چكي  بعد مي

شود كه مشكالت بسياري را براي كشاورزان به همراه دارد.يكي از كشاورزان در گفتگو با مهر  مي اقدام به معامله 

سال نسبت به سال گذشته ميزان توليد محصول به صورت چشمگير افزايش يافته و در اين ميان دالالن اظهارداشت: ام

هايي كه دالالن و يا  هاي قبل فعال شده اند.محمد ارزنده افزود: كشاورز مجبور است پسته را با قيمت بيش از سال

زمان تحويل سود يك سال كشاورزي كنند محصول را به فروش برسانند و گاه  هاي بزرگ پسته مشخص مي شركت

تواند گره گشا باشد  شود.وي تصريح كرد: عرضه پسته در بورس مي شود و قيمت گذاري نيز سليقه اي انجام مي طوالني مي

اما در اين بخش هم خريداران پسته اكثرا دالالن هستند و حتي برخي از دالالن بعد از خريد پسته از كشاورزان اقدام به 

كنند. وي افزود: بازار بورس براي بسياري از كشاورزان چون به صورت سنتي اقدام به فعاليت و عرضه  ورس ميعرضه در ب

كنند بسيار جديد و نا آشنا است به همين دليل بايد بورس زمينه آشنايي كشاورزان را فراهم كنند برهمين  محصول مي

اما در سال آينده حضور پسته در بورس جدي تر خواهد شد.  شود هايي برداشته مي كنم سال جاري قدم بيني مي اساس پيش

يكي از فعاالن خريد و فروش پسته نيز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بايد عملكرد حضور پسته در بورس در سال جاري رصد 

مينه دور زدن كنند.محمود ابارقي بيان كرد: بايد ديد بورس در ز شود و اگر اين حضور مثبت باشد كشاورزان استقبال مي

هاي پسته مراجعه كنيد متوجه  تواند تاثير گذار باشد از سوي ديگر وقتي به بنگاه ها در بازار خارجي تا چه اندازه مي تحريم

بندي  شويد كه كيفيت محصول يكي از فاكتورهاي اصلي در تعيين قيمت است اما در بورس به كيفيت براي درجه مي

به اين نكته اشاره كنم كه در بورس پسته با كيفيت تحويل گرفته و گواهي سپرده تحويل شود. بايد  محصول كمتر توجه مي

توان تنها با توجه به سايز پسته اقدام به خريد و  شود اما كيفيت در درجه بندي محصول نقش ندارد.وي گفت: نمي داده مي

  فروش محصول كرد. 
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   استاندار اصفهان:
  اي هيچ محدوديتي نداريم  براي كشت گياهان گلخانه

شود كه با اصالح الگوي كشت بايد درست  درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي 90دكترعباس رضايي گفت: بيش از  

از اصفهان، استاندار اصفهان در آيين افتتاح  به گزارش خبرنگار جوان آنالين     شود، زمان كشت غرقابي گذشته است. 

جشنواره طالي سرخ شهر دهق اظهار داشت: اين جشنواره باعث رونق كشاورزي منطقه و درآمد براي قشر روستايي خواهد 

 دكترعباس رضايي بيان نمود: استان پهناور اصفهان   شد، اما مهمتراز جشنواره طالي سرخ، تفكر ايجاد طال بين شماست.

ازظرفيتهاي بلقوه خوبي برخوردار است ودر جاي جاي اين ديارمحصوالت زراعي وباغي گشت وتوليد مي شود كه با جهت 

دهي نهايت بهروري را داشته باشيم مانند جشنواره انار، انگور ، خربوزه ،گل محمدي و... كه همه فرصتي هستند 

هاي جشنواره طالي سرخ گفت: اقليم و شرايط  شاره به ويژگيوي با ا   تامحصوالت زراعي وباغي استان رامعرفي كنيم.

هاي گذشته نيست و زمين در حال گرم شدن است و نظام استكباري نيز دنبال اين نيست كه در جهت كم  استان مثل سال

صفهان اظهار كرد: استاندار ا   دارد كه شرايط خود را تغيير دهيم. اي اقدام كند و اين ما را بر اين مي كردن گازهاي گلخانه

هاي برف خبري نيست، محدوديت زيادي در مورد آب  شد ولي امروز از برف و اليه هاي پيش برف در منطقه ذخيره مي سال

آبي است؛ شعار ما و تالشمان اين است كه يك قطره آب بيشتر به استان بياوريم و يك  داريم و وظيفه ما سازگاري با كم

رضايي از اقدامات ديگري كه در مورد آب انجام شده خبر داد و افزود: با توجه به هماهنگي و    قطره آب كمتر مصرف كنيم.

درصد آب در بخش  90همدلي بين نمايندگان استان با مديريت استان، آب بيشتري را به استان خواهيم آورد، بيش از 

وي با تشويق    ابي گذشته است. قشود كه با اصالح الگوي كشت بايد درست شود، زمان كشت غر كشاورزي مصرف مي

درصدي از  9اي هيچ محدوديتي نداريم و با اعطاي وام  اي تصريح كرد: براي كشت گلخانه كشاورزان براي كشت گلخانه

اي پيشرفت داشته باشد، به طوري كه  كنيم، شهرستان تيران توانسته در جهت كشت گلخانه اي حمايت مي كشاورزان گلخانه

اي است كه دشمن  استاندار اصفهان عنوان كرد: اكنون شرايط به گونه   ا با كمبود نيرو مواجه شده است.در خيلي از جاه

خواهيم بگوييم سنگ  ها مي خواهد بگويد شما دچار مشكل هستيد و به همين دليل است كه ما با برگزاري اين جشنواره مي

رضايي كشت    ه زندگي، توليد و رونق توليد جاري است.گوييم ك شما به هدف نخورده و تيرتان خطا رفته است. ما مي

ترين مساله، كيفيت است و رقابت بايد توأم با رفاقت باشد؛  زعفران را در استان در ابتداي راه خواند و گفت: مهم

د زعفران خواهم كه براي برن هاي زيباي زعفران باعث پيشرفت فروش و بازاريابي خواهد بود و از جوانان هم مي بندي بسته

    استان فكر كنند.
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  هزار تن برنج پشت درهاي ورودي كشور 200

ماهه  5افزود: دولت در   هاي وارداتي را ممنوع كرده است، ماه گذشته دولت ترخيص برنج 5با بيان اينكه از  مسيح كشاورز  

  هزار تن برنج پشت درهاي ورودي كشور مانده است. 200هاي وارداتي را از گمرك نداده و حدود  گذشته اجازه ترخيص برنج

شود در حالي كه  هاي وارداتي فصل برداشت برنج و افزايش توليد عنوان مي وي ادامه داد: علت ممنوعيت ترخيص برنج 

هاي وارداتي با قيمت مصوب عرضه  كشاورز اظهار كرد: برنج   هاي وارداتي دارند. برنج هاي داخلي فاصله قيمتي بااليي با برنج

وي در پاسخ به اين پرسش كه اما رصد بازار نشان    شوند تا امكان تهيه آن براي اقشار كم درآمد جامعه فراهم شود. مي

ان برنج را با نرخ مصوب به بازار عرضه هاي وارداتي باالتر از نرخ مصوب است، گفت: واردكنندگ دهد قيمت برنج مي

به گفته كشاورز؛ از    افتد. كنند، گران فروشي توسط برخي از افراد سودجو با سوء استفاده از شرايط به وجود آمده اتفاق مي مي

وي    ند.كنند تا موجب افزايش قيمت شو هاي خارجي را به كندي به بازار تزريق مي زمان ممنوعيت واردات، سودجويان برنج

يابد و در نهايت سازمان  تاكيد كرد: البته با ادامه ممنوعيت هزينه خواب سرمايه، دموراژ و انبارداري براي تجار افزايش مي

دبير اجرايي انجمن واردكنندگان برنج ايران ميزان نياز بازار    حمايت مجبور به افزايش قيمت مصوب برنج وارداتي خواهد شد.

هزار تن  200هاي مانده در گمرك يعني  ها را به همان ميزان برنج ي به تعادل رسيدن و تعديل قيمتبه برنج خارجي برا

شوند كه امكان  كنندگان برنج وارداتي مشخص هستند و شامل اقشار كم درآمدي مي كشاورز يادآور شد: مصرف   دانست!

     منبع: ايلنا تامين برنج ايراني با قيمت باال را ندارند. 
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   يك مسئول:
  درصد گران شده است 40قيمت گل تا

تا  30درصد گران شده است، گفت: قيمت گل در بازار  400تا  300اتحاديه فروشندگان گل با بيان اينكه متعلقات گل،  رئيس

اظهار  بازار گل درباره وضعيت قيمت و باشگاه خبرنگاران جوان،   اكبر شاهرخي در گفت وگو بادرصد افزايش يافته است.  40

توان علت اين افزايش  درصدي را در بازار گل شاهد هستيم؛ اين در حالي است كه مي 40تا  30كرد: هم اكنون افزايش 

درصد گران شده و عرضه گل،  400تا  300 وجو كرد. ضمن اينكه متعلقات گل ها و فضاي مجازي جست قيمت را در سايت

هاي گل  اتحاديه فروشندگان گل در پاسخ به اين پرسش كه چرا بعضي از مغازه در بازار كاهش پيدا كرده است. رئيس
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شود و اگر هم در بازار يافت شود  فروشند؟ گفت: پياز گل، در بازار وارد نمي تر از نرخ مصوب مي فروشي، گل را در بازار گران

هاي پر  تواند تاثير خود را در بازار داشته باشد. شاهرخي درباره قيمت گل شود و همين امر مي با دالر فعلي خريداري مي

 10هزار تومان، ميخك  20تا  15اي  هزار تومان، داوودي دسته 15هزار تومان، آنتريوم  15مصرف در بازار اظهارداشت: رز 

اتحاديه فروشندگان گل با اشاره به  رسد. رئيس هزار تومان در بازار به فروش مي 60اي  هزار تومان و ليليوم شاخه 20تا 

هاي پرورش و واردات گل،  اينكه هم اكنون قيمت خاك و كود و سم گران شده است, تصريح كرد: زماني كه زيرساخت

ها،  انتقاد از گل فروشي در خيابانتواند تاثير خود را بر قيمت گل داشته باشد. شاهرخي با  افزايش پيدا كند بطور قطع مي

ها با  شود. متاسفانه اين گل هاي گل خياباني در حال افزايش است و نظارتي بر آنها نمي ها و دستفروش افزود: تعداد ماشين

مديره اتحاديه توليدكنندگان گل و گياه تابستان امسال گفته  هيئت جوي آب آبياري شده و آلوده هستند. گفتني است، رئيس

ميليون دالر درآمد از صادرات گل داشته در  98بود: ايران در جايگاه هفدهم توليد گل در جهان است اما سال گذشته فقط 

خبرگزاري تسنيم، غالمعلي ابراهيمي با اشاره  ميليون دالر در سال را داريم. به گزارش 800حاليكه ما توان صادرات بيش از 

هكتار سطح زير كشت گل،  4500كننده گل و گياه بود، افزود: با  كشور ايران واردبه اينكه در ابتداي انقالب اسالمي، 

هاي زينتي يكي از صادركنندگان گل در منطقه هستيم. وي با بيان اينكه بيش  گياهان زينتي و آپارتماني و درخت و درختچه

ميليون گل بصورت  700نه دو ميليارد و هزار نفر در توليد و فروش مشغول به كار هستند، ادامه داد: بصورت ساال 58از 

ميليون انواع  700هاي زينتي و  ميليون انواع گلهاي فضاي سبز، باغچه اي، درخت و درختچه 200شاخه بريده، سه ميليارد و 

ان شود. اين تعداد گل در چهار قطب توليد كشور يعني تهران، مازندران، مركزي و خوزست گلهاي آپارتماني در كشور توليد مي

درصد كشورهايي چون منطقه اوراسيا،  95مديره اتحاديه توليدكنندگان گل و گياه گفت:  هيئت شود. رئيس توليد مي

ميليون  200توانيم يك ميليارد و  درصد اين بازار مي 10فارس و عراق گفت: با تامين  كشورهاي شرق ايران و حاشيه خليج

     دالر درآمد داشته باشيم. 
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   با واردات گندم
  شود! منابع ارزي كشور صرف كشاورزان خارجي مي

از واردات گندم اعالم كرد: كشوري كه خودش مي تواند گندم توليد كند بايد از توليدكنندگان يك مقام آگاه دولتي با انتقاد 

خودش حمايت كند، نه اينكه منابع ارزي كشور را به حمايت از كشاورزان خارجي اختصاص دهد. متاسفانه شوراي اقتصاد به 

و منصفانه براي خريد تضميني گندم از كشاورزان هاي اخير، در سال زراعي گذشته نيز حاضر نشد قيمتي منطقي  رويه سال

تعيين كند و چون نرخ تعيين شده، پايين بود، گندمكاران محصول توليدي سال زراعي گذشته را بطور كامل به دولت 

نفروختند و تنها حدود هشت ميليون گندم به نرخ تضميني به دولت فروخته شد. برهمين اساس، سه ميليون تن از گندم 

در انبارها ماند و به دولت فروخته نشد. در پي عدم تحويل حدود سه ميليون تن گندم از سوي كشاورزان به دولت،  توليدي
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،اين در حالي است كه  واردات تامين كند. به گزارش مهر مسئوالن اعالم كردند دولت قصد دارند كسري موجود را از طريق

دستاورد خودكفايي گندم، منجر به وابسته شدن كشور به واردات و  كارشناسان معتقدند واردات گندم ضمن آسيب زدن به

ويژه در شرايط تحريمي كشور دارد. در حقيقت، قيمت پايين گندم دليل  آسيب پذير شدن كشور در زمينه امنيت غذايي، به

شود اگر دولت يك  يتواند راهكار آن باشد. گفته م عدم تمايل كشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمي

تواند كسري ايجاد شده را از محل توليد داخل تامين كند ضمن اينكه وقتي  قيمت توافقي براي گندم اعالم كند مي

كشاورزان داخلي نياز به حمايت دارند چرا بايد دولت ارز كشور را به كشاورزان خارجي اختصاص بدهد و حامي اشتغال 

با اشاره به اينكه در مناطق سردسير احتمال خراب شدن  نه يك منبع آگاه دولتيكشاورزان خارجي شود. در همين زمي

شود وجود ندارد و در مناطق گرمسير نيز از جمله خوزستان نيز اگر روش نگهداري را بدانند هيچ  هايي كه انبار مي گندم

رانتر بفروشند تحويل دولت ندادند. وي هاي خود را به اميد اينكه گ مشكلي براي اين كار وجود ندارد گفت: كشاورزان گندم

تدبيري شوراي اقتصاد  دالر(در هر تن) كمتر از قيمت گندم بوده است اما با بي 50تا  45اضافه كرد: همواره قيمت جو حدود 

تا  1800تومان و قيمت جو بين  1700امسال در كشور ما قيمت خريد تضميني هر كيلو گندم  و تعيين قيمت غيرمنصفانه،

به گفته اين منبع آگاه،   تومان متغير بوده است بنابراين طبيعي است كه گندم به سوي مصارف غيرانساني جذب شود.  2200

دالر در مبادي متغير است. كشوري  270دالر تا  190قيمت جهاني گندم بسته به نوع و كيفيت آن متفاوت و هرتن از حدود 

نه  وابسته به واردات باشد و بايد از توليدكنندگان خودش حمايت و پشتيباني كند.مي تواند گندم توليد كند نبايد  كه خودش

اينكه منابع ارزي كشور را به حمايت از كشاورزان خارجي اختصاص دهد. وي در واكنش به مباحث مطرح شده مبني بر 

يون هكتار از گندم توليدي كشور با كند، گفت: اوال كه چهار ميل اينكه خودكفايي گندم منابع آب كشور را با خطر مواجه مي

شود.، در سال گذشته نيز  آب سبز و آب باران است و بسته به سال حدود پنج تا شش ميليون تن گندم از اين طريق توليد مي

هاي نوين آبياري،  به گفته اين مقام مسئول؛ استفاده از روش  ميليارد متر مكعب آب استفاده شد.  9حدود   براي گندم آبي

كند به اينكه مصرف آب كاهش يابد. دومين استان توليدكننده گندم  رقام جديد بذر و نيز مراعات خود كشاورزان كمك ميا

ها گندم نيازي به آبياري ندارد با آب  در كشور استان گلستان است كه در كنار آن استان مازندران قرار دارد در اين استان

تومان  2900تا  2800اگر بخواهد گندم وارد كنند هر كيلو گندم وارداتي حدود  شود. وي اضافه كرد: دولت باران سبز مي

تومان هم قانع هستند. البته جاي اميدواري است كه آيت ا... سيد  2500شود اين در حالي است كه كشاورزان ما به  تمام مي

به وضعيت خريد تضميني گندم   تور رسيدگيدس از ورود قوه قضائيه به موضوع خريد تضميني گندم خبر داده و  ابراهيم رئيسي

ايم، مسئوالن امر بايد خريد  با توجه به اينكه به استقالل در توليد گندم رسيده«را صادر كرده است. رئيسي گفته است: 

تهديد داده و گزارشي از اين بابت به من ارائه دهند تا بلكه امنيت غذايي  تضميني گندم را در سراسر كشور مورد بررسي قرار

  » نشود.
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  تبديل پسماند كشاورزي به علوفه؛ تجارتي جديد و سودآور

نقل از صداوسيما، براساس آمارهاي رسمي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان خواربار و كشاورزي به» سبزينه« به گزارش

شود. محصوالتي كه در هنگام و پس از برداشت درصد محصوالت كشاورزي در ايران به ضايعات تبديل مي 30لل متحد، م

شود. در شرايطي كه بيشتبع دور ريز آن انرژي و منابع آبي كه براي توليد آن هزينه شده نيز هدر ميرود و بهاز بين مي

محصوالتي مانند ذرت، كنجاله سويا و انواع غذاي دام از كشور خارج مي ترين ارز بخش دامپروري در ايران بابت واردات

افزوده بااليي را ناشي از تبديل اين ضايعات به خوراك دام ايجاد كند. تواند ارزششود، تبديل ضايعات بخش كشاورزي مي

استفاده از بقاياي كشاورزي و سرآغاز تبديل ضايعات به خوراك با رويكرد حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از اسراف، 

است. مسئول گروه تغذيه دام معاونت توليدات دامي عنوان طرحي ملي در سراسر كشور شروع شدهپسماندهاي زراعي به

كند و موجب محيطي جلوگيري ميگويد: استفاده بهينه از ضايعات كشاورزي از بروز مشكل زيستوزارت جهاد كشاورزي مي

اهللا شباني معتقد است با استفاده از تكنيك شود. عزيزهيز از اسراف و دور ريز ضايعات گياهي ميكاهش قيمت علوفه، پر

توان علوفه دام توليد كرد و قيمت توليد را كاهش داد. به اين منظور همتخمير و سيلو كردن پسماندهاي كشاورزي، مي

است. اندازي شدهل ضايعات كشاورزي به علوفه دامي راهاكنون در سه استان كشور ازجمله سمنان، كرمان و يزد مراكز تبدي

ها الزمه توليد علوفه دام از پسماندهاي كشاورزي است و در شناخت ظرفيت استان   پوست پسته در مسير تبديل به علوفه 

هزار  23 است. در استان سمنانعنوان قطب توليد پسته پوست آن در مسير تبديل به علوفه قرار گرفتهاستان سمنان به

هزار تن بقاياي پسته  40هكتار باغ پسته وجود دارد و به گفته معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي اين استان، ساالنه 

است. اندازي شدهشهر راهها دو مركز در سمنان و مهديشود. براي تبديل اين بقايا به علوفه مصرفي دامدر سمنان توليد مي

كيلوگرمي سيلو شده و  30هاي ود: در اين طرح، بقاياي پسته با استفاده از دستگاه سيالژ در بستهحسيني افزمصطفي شاه

شود. تعهد ساالنه استان سمنان، توليد دوهزار تن علوفه با استفاده از بقاياي روز به علوفه مصرفي دام تبديل مي 25پس از 

شود. وقتي صحبت از تأمين علوفه لوفه از پوست پسته توليد ميتن ع 10اكنون در اين دو مركز روزانه كشاورزي است و هم

تنها براي كه علوفه توليد شده از ضايعات كشاورزي نهافتيم، درحاليشود، ناخودآگاه به ياد دام سبك و سنگين ميدامي مي

و اين پروسه نيازمند حمايت  شودعنوان خوراك مرغ و ساير طيور و كنسانتره خوراك آبزيان استفاده ميمصرف دام، بلكه به

صورت سنتي از ضايعات كشاورزي تر دامداران بهگويد: بيشدولتي است. باقر مهدوي، كارشناس جهاد كشاورزي، نيز مي

كنند، ولي براي تأمين علوفه از ضايعات بايد مراحلي طي شود كه ضمن براي علوفه و خوراك دام و طيور استفاده مي

كه چطور افزايد: اينمرغ افزايش يابد. وي ميه، بازده بقاياي گياهي در توليد گوشت، شير و تخمپيشگيري از فساد علوف

هاي آن رفع شود، دانشي است كه در مراكز توليد علوفه از آوري، فرآوري و آلودگيپسماند و ضايعات گياهي جمع

شود. مهدوي همچنين از باال توليد و سيلو مي هاي با راندمانپسماندهاي گياهي، استانداردهاي آن رعايت شده و علوفه
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گويد: ميانگين قيمت دهد و ميهاي توليد شده از پسماندهاي گياهي خبر ميپرداخت يارانه به دامداران براي خريد علوفه

لوفه داده ميتومان يارانه خريد ع 100ها، به دامدار تومان است كه براي ترويج استفاده از آن 300ها كيلويي اين نوع علوفه

  شود. 
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  سكوت مسئوالن جهاد كشاورزي چه معنايي دارد؟

  جوالن دالالن در بازار خريد سيب صنعتي 

رسد. به صنعتي به فروش ميصورت زيردرختي و غربي بهسوم سيب توليدي باغداران در آذربايجانساالنه نزديك به يك

ها تركيب غربي قطب اول توليد سيب ايران است. اين روزباشگاه خبرنگاران جوان، آذربايجان  نقل ازبه» سبزينه«گزارش 

سال تالش باغداران اين خطه است. محصولي كه چند سالي است به كام باغدارانش قرمز و زرد رنگ پاييز، نشاني براي يك

است. كاك شوانه، يكي از كشاورزان نمونه جوالن دالالن سيب در بازار گرم خريد سيب زيردرختي شدهتلخ شده و موجب 

ها را جمع نكرديم، روز است سيبكرد، گفت: هشتهاي زيردرختي باغش اشاره ميكه به سيبشهرستان مهاباد، درحالي

سومش زيردرختي است و حتي نميكنيم كه يكب ميآورد. اين همه هزينه براي توليد سيچون هزينه كارگر را هم در نمي

خرند، هر روز باره گفت: دالالن كه سيب صنعتي را از ما ميتوانيم پول كارگر را دربياوريم. يكي ديگر از باغداران در اين

 580گويند يتومان است و يك روز م 600گويند قيمت كارخانجات صنايع تبديلي كنند. يك روز ميقيمت را باال و پايين مي

هزار تن سيب زيردرختي معادل يك 200غربي صنعتي است ساالنه نزديك درصد سيب توليدي در آذربايجان 40   تومان. 

شود. جليلي، رئيس سازمان جهاد گذاري ميها نرخدست دالالن در حاشيه جادهسوم سيب توليدي باغداران در استان به

غربي هزار تن سيب در آذربايجان 100ميليون و شود يكبيني ميباره گفت: پيشنغربي، در ايكشاورزي استان آذربايجان

هزار تن  950  رسد. خوري ميهزار تن به مصرف تازه 150ها شده و هزار تن آن تحويل سردخانه 600برداشت شود كه 

ناهماهنگي بازار عرضه و تقاضا  هاي صنايع تبديلي بخش خصوصي وبر كارخانه شود؟ نبود نظارتسيب مازاد استان چه مي

سال زحمت خود را در حاشيه است كشاورزان از روي ناچاري محصول يكدر بازار خريد تضميني سيب صنعتي باعث شده

است هاي مسئوالن همچنان برطرف نشدهرغم وعدهمشكلي كه به   ترين قيمت به دالالن بفروشند. ها با نازلجاده

غربي، نيز اظهارداشت: براي حل اين مشكل جلسات متعددي تشكيل داديم و قرار شد تمام يجانشهرياري، استاندار آذربا

ها كه كارهايشان صحبت كنند تا سيب را با قيمت پاييني از باغداران خريد نكنند. با يكي از واسطههاي توليدي با پيمانواحد

فروشيم. اين تومان به كارخانه مي 750گيريم، كيلويي يان متومان از باغدار 700صحبت شديم، گفت: سيب را كيلويي هم

ها براي تشكيل پيگيري  شود. تومان تمام مي 680درحالي است كه هزينه توليد يك كيلو سيب در سال براي كشاورز 
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مسئوالن ها و اي با حضور نماينده باغداران تعدادي از واسطهاي در جهاد كشاورزي براي بررسي اين مشكل جلسهجلسه

پور، مسئول صنايع تبديلي و غذايي جهاد كشاورزي مهاباد، گفت: حدود پنج مركز را در جهاد كشاورزي تشكيل شد. حسن

سطح شهرستان شناسايي و به سازمان جهاد كشاورزي معرفي كرديم تا سيب زير درختي را با قيمت تضميني از باغداران 

هاي متعدد متأسفانه خياطي حاضر رغم پيگيريشهرستان مهاباد رفتيم، ولي بهسراغ مسئول تعاون روستايي خريد كنند. به

كه هيچ مجوز و دستورالعملي درمورد خريد تضميني سيب به مصاحبه با ما نشد و درباره دليل اين امر اظهارداشت: زماني

مدير اداره جهاد كشاورزي مهاباد، رفتيم. وي  سراغ ايمانيان،بار بهاين  توانيم مصاحبه كنيم. زيردرختي به ما ابالغ نشده، نمي

هايي براي خريد تضميني سيب زيردرختي كشاورزان كرديم و اميدواريم بتوانيم براي كرد: درخواست سهميه جايگاهعنوان

 غربي در نبود صنايع تبديلي كافي همچنان منتظردرصد اين مشكل را حل كنيم. باغداران آذربايجان 60سال آينده حدود 

  ساله خود هستند. تدبير مسئوالن براي خريد تضميني دسترنج يك
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   قبلي خبري از خريد توافقي زعفران نيست
  سرپوش نهادهاي ناظر بر تخلفات نانوايي ها

دوم مهرماه سال جاري نرخ جديد انواع نان اعالم شد و طبق تصميم كارگروه تنظيم بازار استان تهران، بربري  - كسب و كار

توماني، به  820تومان، تافتون با آرد  1200توماني، به قيمت  815تومان، سنگك با آرد  1000توماني به قيمت  830با آرد 

شود. شايلي قرائي به گزارش كسب و كار نيوز، تومان عرضه مي 300ماني به نرخ تو 820تومان و لواش با آرد  550قيمت 

هاي جديد نان در شهر تهران، سرپرست نظارت و بازرسي سازمان هاي جديد به دنبال ابالغ قيمتبه دنبال ابالغ قيمت

شهر تهران خبر داد. اين مقام روزه اين سازمان بر قيمت نان در  15صنعت، معدن و تجارت استان تهران از طرح نظارتي 

ها در سطح استان تهران خبر داد و اعالم كرد كه تخلف مسئول در روزهاي پاياني مهرماه از ادامه طرح نظارت بر نانوايي

ها خواهد شد. در اين رابطه معاون مجدد واحدهاي نانوايي در مرحله بعدي طرح نظارت منجر به تعطيلي و قطع سهميه آن

رسي سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران با بيان اينكه عمده تخلف نانوايان در زمينه كمنظارت و باز

هاي استان تهران بازرسي خواهند شد. عزيزاله افضلي با اشاره به فروشي بوده، اعالم كرد كه همه نانواييفروشي و گران

ها براي همه واحدهاي ي استانداري، هشدار داد كه اين قيمتهاي جديد نان از اول مهر ماه سال جاري از سوابالغ قيمت

درصد واحدهاي  60هاي استان تهران، االجرا است. به گفته وي، از ابتداي طرح بازرسي و نظارت بر نانوايينانوايي الزم

وزن چانه بوده  فروشي درفروشي و كمصنفي نانوايي مورد بازرسي قرار گرفتند كه بيشترين تخلفات مشاهده شده، گران

واحد نانوايي فعال در كل استان  6400است. معاون نظارت و بازرسي سازمان صمت استان تهران همچنين از وجود بيش از 

واحد متخلف با ارزش ريالي  940واحد مورد بازرسي قرار گرفتند و تعداد  3750تهران خبر داد و تصريح كرد: از اين تعداد، 

معرفي شدند. وي همچنين از ادامه نظارت و بازرسي   ميليون ريال شناسايي و به تعزيرات حكومتي 362ميليارد و  2بيش از 
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توانند هاي ابالغي خبر داد و اظهار كرد: مردم ميها و وزن چانهها تا دستيابي به قيمتبر واحدهاي صنفي، مخصوصا نانوايي

 124فروشي، تقلب و ساير تخلفات مراتب را به سامانه  فروشي، كمدر صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي، اعم از گران

هاي دولتي و آزادپز براي نانوايي هاي سبز و آبينامهگزارش كنند. در همين رابطه رئيس اتاق اصناف تهران نيز از توزيع نرخ

شود. قاسم خلف قطع ميهاي آزادپز نيز تعيين شده است، گفت: سهميه آرد نانوايان متخبر داد و با بيان اينكه قيمت نان

هاي صورت گرفته از هاي دولتي و آزادپز خبر داد و گفت: با هماهنگيهاي نان در نانوايينامهنوده فراهاني از توزيع نرخ

هاي نانوايي، نرخنامه نان بر اساس مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده و سوي اتاق اصناف تهران با اتحاديه

ها در نامهاي نصب خواهد شد. رئيس اتاق اصناف تهران از توزيع نرخهايي دولتي و يارانهو آبي در نانواييدر دو رنگ سبز 

نامه را نصب نكرده باشد، جريمه خواهد هر نانوايي كه اين نرخ 98آبان  12ها خبر داد و افزود: از امروز يكشنبه تمام نانوايي

نرخنامه را در معرض ديد عموم مردم قرار ندهند، اخطار دريافت خواهند كرد و  شد. وي تصريح كرد: اگر واحدهاي نانوايي،

ها مراجعه كرده و نرخنامه جلوي ديد مردم قرار نداشته باشد، به قطع سهميه آرد نانوايي در ادامه، چنانچه بازرسان به نانوايي

اي و آزادپز كامال مشخص هاي يارانهر براي نانهاي مصوب ستاد تنظيم بازامنجر خواهد شد. به گفته نوده فراهاني، قيمت

 هاي سادهها هم با ناناست و البته اولويت پخت در نانوايي

      ست. 

گذاري منطقهقيمت  
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نانوايي ها ميثم اسفندياري، كارشناس اقتصادي تخلفات در حوزه نان بسيار بيشتر از آن  اي راه حلي براي كاهش تخلفات

چيزي است كه در رسانه ها و توسط نهادهاي ناظر اعالم مي شود. پروندهاي انبوه در اين صنف نشان دهنده ضعف نظارت 

سرپوش گذاشتن بر تخلفات فراوان نانوايي ها  بر عملكرد فعاالن است. در بسياري موارد نهادهاي ناظر و بازرسان مربوطه با

سعي دارند حقوق مصرف كننده را ناديده بگيرند كه دود اين كم كاري به چشم مردم و مصرف كنندگان مي رود كه حداقل 

يك بار در روز از نان استفاده مي كنند. اصال نمي توان دليل موجهي براي گرانفروشي و يا كم فروشي نان توسط برخي 

وايي ها داشت. آن دسته از نانوايي هايي كه در فروش نان تخلف مي كنند بايد توسط دستگاه هاي مربوطه شناسايي و نان

دستور توقف فعاليت دريافت كنند. البته منكر اين موضوع نمي توان شد كه در حال حاضر نانوايي ها مشكالت بسياري دارند 

زده اند. اما داشتن مشكالت در نانوايي ها توجيه اين نيست كه نانوايان و براي حل اين مشكالت دست به اقدامات زيادي 

هر قيمتي را براي خود تعريف كنند و به زور نان را به دست مصرف كننده بدهند چراكه هيچ خانواده اي نيست كه در شبانه 

اين روزها به دليل  روز نان مصرف نكند. حتي يك وعده هم كه شده در هر خانه اي نان مصرف مي شود. به خصوص

مشكالت اقتصادي كه گريبانگير مردم شده، رويكرد جامعه به مصرف نان بسيار بيشتر از گذشته است و اين اتفاق نظارت 

حداكثري اتحاديه ها را هم نياز دارد. بنابراين فروش اين محصول استراتژيك خيلي بيشتر از ساير محصوالت است و طبيعتا 

تر خواهد شد. البته موضوع نرخ گذاري منطقه اي نان هم ضه نان صورت نگيرد، اين حوزه آشفتهاگر نظارت فوري روي عر

توان قيمت نان را بر اساس اي ميگذاري منطقهمي تواند راه حلي براي پايان مشكالت در اين بخش باشد. در قيمت

ريزي خاصي وجود ندارد، بلكه يز نياز به برنامهوضعيت درآمدي افراد آن منطقه يا شهر و استان تعيين كرد. براي اين كار ن

  صرفا آرد و ماده اوليه توليد نان بايد با قيمت كمتري در اختيار نانوايان آن مناطق قرار گيرد. 
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