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  روزنامه سبزينه  - 1398مهر  30                                        

   محمود حجتي:
  دالري پيدا كرد، وارد كند 2هر كس گوشت 

جا كيلويي  كند گوشت دو دالري وجود دارد برود، وارد كند و اين وزير جهاد كشاورزي گفت: گوشت كيلويي دو دالر كجاست؟ هر كس فكر مي 
نقل از ايرنا، محمود حجتي در هفتمين نشست هيئت نمايندگان اتاق  به  سبزينه به گزارش    هزار تومان بفروشد. محدوديتي وجود ندارد. 35

كه اكنون مسئول توليد گوشت هستيم و نه تأمين آن افزود: گوشت كيلويي دو دالر  بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، با بيان اين
شود و يك سايت به تريبون  هايي در كشور زده مي وي اضافه كرد: حرف   و در مغولستان پنج دالر است. 5/7در استراليا قيمت گوشت  كجاست؟

گيرد. وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش جهشي در توليد  هايي شكل مي شود و قضاوت يك نفر تبديل مي
درصد اين  60هاي يازدهم و دوازدهم  شود كه دولت گفت: بيش از دوميليون هكتار از اراضي كشور به روش مكانيزه آبياري ميبرخي محصوالت 

ها در توسعه بخش  وي با اشاره به اهميت زيرساخت   اند. هزار هكتاري به خود اختصاص داده 200ميليون و  ميزان را با رقم بيش از يك
گونه  اي اين تر آب و خاك تأكيد داشته و دارند. هيچ دوره وري هرچه بيش يازدهم و دوازدهم بر توسعه زيربناها و بهرههاي  كشاورزي گفت: دولت
اين مقام مسئول درباره شرايط     تذكر به كشاورزان درمورد توليد مازاد        است. گذاري نشده گونه سرمايه ويژه براي مزرعه اين درباره آب و خاك، به

توانند همان  محصول در سال گذشته امسال هم مي دليل فروش مناسب يك كنند، به كنوني محصوالت در بازار افزود: برخي كشاورزان تصور مي
   رو شديم. و هندوانه روبهفرنگي، چغندرقند  همين دليل امسال با توليد مازاد برخي محصوالت ازجمله گوجه فروش رسانند. به محصول را خوب به

هاي مرزي را تحويل داديم كه در برخي  هزار هكتار آب 220هزار هكتار طرح خوزستان تحويل داده شده، افزود: بيش از  300كه  وي با بيان اين
ن اساس آب به شيوه مديريت كرد: طرحي در سيستان اجرا شد كه بر اي حجتي خاطرنشان   تر خواهد شد. ها مانند كردستان اين سطح بيش استان

به گفته    درصد محصول خشك برداشت شد. 34/1ازاي هر مترمكعب آب  به 97شود و در نتيجه سال  شده در مزرعه و پاي درخت مصرف مي
وي تاكيد كرد:    رد.هاي بذر، سم و كود مناسب است و امروز نگراني از نظر تأمين و ذخاير اين اقالم وجود ندا وزير جهاد كشاورزي، ذخاير نهاده
وجود آمد كه مربوط به بخش خصوصي بود و بخش دولتي توانسته  سابقه است، اما در بخش ذرت يك توقف به وضعيت از نظر ذخاير موجود بي

رو شد كه  هاي نظام بانكي با مشكل تأمين ذرت روبه دليل برخي محدوديت كه بخش خصوصي به دست آورد. درحالي حدود دوميليون تن ذخيره به
هزار  350دست آمده؛ توليد زعفران از  دهد كه افزايش جهشي در توليد برخي محصوالت به حجتي يادآور شد: آمارها نشان مي   آن هم حل شد.

جود ها و ميليون تن رسيده كه نگراني براي فروش آن 5/4هزار تن رسيده، توليد سيب به چهار و توليد مركبات به  500تن در سال گذشته به 
كه  وي ضمن تأكيد بر اين   است. هايي براي ساماندهي مازاد توليد و صادرات اين محصوالت تشكيل شده دارد. بايد صادرات را رونق داد. كارگروه

ش كنند، چون فرو كه برخي كشاورزان گمان مي حالي كشاورزي بايد تقاضامحور باشد، افزود: كشاورز بايد براساس تقاضا محصول بكارد. در
وزير جهاد كشاورزي توضيح داد: درباره    توانند همان محصول را خوب بفروشند. محصول در سال گذشته مناسب بوده، امسال هم مي يك

كه در اين مدت بيش از  هزار تن خريد انجام داده، درحالي360تا  350هاي گذشته حدود  فرنگي، اين وزارتخانه در هفته محصولي مانند گوجه
است. درباره هندوانه و چغندرقند نيز اتفاق مشابهي را داشتيم و  فرنگي عرضه شده مدت مشابه سال قبل در بازار گوجه تن نسبت بهميليون  يك

اين مقام مسئول ضمن ابراز نگراني براي فروش و صادرات برخي محصوالت گفت: امسال    كشاورزان باوجود اعالم وزارتخانه رشد توليد داشتند.
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   تواند موثر باشد. وضعيت مناسبي نداشتيم، اكنون در راه الحاق به اورآسيا قرار داريم كه استفاده بهينه از آن در زمينه صادرات ميدر صادرات 
جا كه  وزير جهاد كشاورزي درباره كشت گندم اظهارداشت: سياست دولت اين است كه نان با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار بگيرد، اما از آن

    شود. روست و فشار آن به توليدكننده وارد مي التفاوت ارز دولتي و آزاد را دولت بايد تأمين كند، دولت همواره با كمبود منابع روبه به ما
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  روزنامه قدس  - 1398مهر  30                                        

   حجتي:
  اند كردهغذا و دارو را هم تحريم   بر خالف ادعاي آمريكا،

هاي نقل و انتقال پول و بانكي اين دو  گويند غذا و دارو مشمول تحريم نيست، اما به دليل محدوديت وزير جهاد كشاورزي گفت: اگرچه مي
  قسمت حساس به نوعي دچار تحريم است. 

بازرگاني تهران گفت: يكي از مسايل جدي كه محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي امروز با حضور در جلسه هيات نمايندگان اتاق   : قدس آنالين   
گويند غذا  وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: اگرچه مي   ها با آن مواجه بوديم، موضوع تامين غذا و دارو است. و به ويژه بعد از تحريم در اين سالها 

حجتي     و قسمت حساس به نوعي دچار تحريم است.هاي نقل و انتقال پول و بانكي اين د و دارو مشمول تحريم نيست، اما به دليل محدوديت
هاي روغني ، كنجاله  وي افزود: دانه   خواهد. بيان داشت: متاسفانه بخش از واردات ما وابسته به قاره امريكا است و واردات اينها ارز و يورو مي

نون نگراني از بابت تامين اين كاالها وجود ندارد و از نظر تامين حجتي اظهار داشت: البته اك   شود. سويا و روغن خام و ذرت از قاره امريكا وارد مي
ميليارد دالر عنوان كرد و افزود:  80وزير جهاد كشاورزي ارزش جهاني محصوالت توليد بخش كشاورزي را نزديك    و ذخاير وضعيت خوبي داريم.

    انتهاي پيام/   منبع: فارس    امسال وضعيت توليد مركبات، سيب و زعفران بسيار خوب است.
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  عصر اقتصاد  - 1398مهر  30                                        

   وزير جهاد كشاورزي:
  ايم گويد، در غذا و دارو هم تحريم شده آمريكا دروغ مي

شود، عمال امكان  تبادالت بانكي يك كشور محدود ميصبح امروز در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: وقتي   محمود حجتي  
اند اما با توجه به نبود امكان  نقل و انتقال ارز بسيار سخت است و در اين زمينه حتي اگر لفظا اعالم كنند كه دارو و غذاي ما را تحريم نكرده

كه درصدي از واردات اين كاالها در ايران از كشورهاي  ه به اينبه گفته وي، با توج   ها نيز وارد شده است. انتقال ارز، عمال تحريم به اين حوزه
ها با  هاي گذشته در اين حوزه شود و براي انجام اين واردات عمال راهي جز انتقال دالر و يورو وجود ندارد، ما در ماه قاره آمريكا انجام مي

هاي روغني و كنجاله سويا بخشي از كاالهايي است كه صادرات عمده  ايم. براي مثال واردات روغن خام و ذرت، دانه رو شده هايي روبه دشواري
ها هيچ نگراني در تامين غذاي  كه با وجود اين تهديدها و تحريم وزير جهاد كشاورزي با بيان اين   شود. آنها از كشورهاي قاره آمريكا انجام مي
ها در اين حوزه نتوانستند به اهداف خود  ن غذاي مردم انجام شده و تحريمهاي صورت گرفته تامي ريزي مردم وجود ندارد، اظهار كرد: با برنامه

تن  500تن به  350حجتي با اشاره به بهبود وضعيت برداشت برخي محصوالت در ايران، ادامه داد: توليد زعفران سال قبل از   دست پيدا كنند. 
تواند  ميليون تن محصول برداشت كرديم كه اين كاالها در حوزه صادرات مي 4.5رسيد و در حوزه توليد سيب نيز چهار ميليون تن و در مركبات 

توان انتظار داشت كه يك محصول  به گفته وي، آنچه كه در كشاورزي مهم است تقاضامحور بودن توليد است زيرا نمي   به ما كمكي ويژه بكند.
ن برخي كشاورزان با اين تصور كه چون محصول سال قبل مشتري داشته، كشاورزي توليد شود اما مشتري براي آن وجود نداشته باشد. در ايرا

وزير جهاد    شود. رو مي كارند اما به دليل نبود تقاضا، با فشارهاي مالي جدي روبه امسال نيز مشتري زيادي خواهد داشت يك محصول را مي
هاي  نتوانسته با قدرت باال ظاهر شود، عدم عضويت در پيمانكه يكي از داليلي كه اقتصاد ايران در حوزه صادرات  كشاورزي با بيان اين

هاي گذشته مذاكرات خوبي براي عضويت در پيمان اوراسيا انجام شد كه در صورت نهايي  اي و جهاني است، گفت: خوشبختانه در ماه منطقه
توانيم از حضور  شود و مي ما در اين حوزه برداشته ميماه انجام شود، گام نخست عضويت  ريزي بايد تا پنجم آبان شدن فرآيندها كه طبق برنامه
     منبع: ايسنا اي استفاده كنيم.  در يك پيمان اقتصادي منطقه
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  روزنامه امتياز  - 1398مهر  30                                        

   وزير جهاد كشاورزي:
  درصدي توليد زعفران 40افزايش بيش از 

وزير جهاد كشاورزي در جلسه هيئت    تن رسيده است. 500تن بود كه امسال به  350وزير جهاد كشاورزي: توليد زعفران در كشور پارسال  
 350درصدي توليد زعفران در كشور خبر داد و گفت: توليد زعفران در كشور سال گذشته  40نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از افزايش بيش از 

آقاي محمود حجتي درباره توليد محصوالت باغي نيز    درصدي داشته است. 43تن رسيده است كه افزايش حدود  500تن بود كه امسال به 
ها وجود دارد و بايد صادرات را  ميليون تن رسيده است كه نگراني براي بازاريابي آن 4,5ميليون تن و مركبات به  4گفت: توليد سيب ايران به 

وزير جهاد    هايي نيز به اين منظور تشكيل شده است تا بتوان مازاد توليد را ساماندهي و صادر كرد. وي اضافه كرد: البته كارگروه   داد.رونق 
هاي گذشته خريداري كرده است؛  هزار تن در هفته 360تا  350كشاورزي با بيان اينكه در مورد محصولي همچون گوجه فرنگي، وزارت جهاد 

آقاي    اين در حالي است كه در چند روز اخير بيش از يك ميليون تن گوجه افزون بر مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.گفت: 
اي در حوزه آب و خاك به اندازه دولت يازدهم و دوازدهم سرمايه گذاري نشده است، از مكانيزه شدن آبياري  حجتي با بيان اينكه در هيچ دوره

هزار  220هاي مرزي  وزير جهادكشاورزي افزود: در رابطه با آب   ساماندهي آب هاي مرزي   ميليون هكتار از اراضي كشاورزي خبرداد. بيش از دو
هكتار را ساماندهي كرديم؛ ضمن اينكه طرحي در سيستان اجرا كرديم كه بر اساس آن، در مزرعه و پاي درخت، به صورت مديريت شده آب 

وي ادامه داد: كشاورزي بايد    به ازاي هر مترمكعب آب، حدود يك و نيم درصد محصول خشك برداشت شد. 97در سال شود و  مصرف مي
كنند، چون سال قبل يك  تقاضامحور باشد به اين معنا كه كشاورز بايد بر اساس تقاضا، محصول بكارد؛ در حالي كه برخي كشاورزان فكر مي

هايي كه كشور عراق با محصوالت  حجتي با اشاره به رفتار   توانند همان محصول را خوب بفروشند. مي محصول را خوب فروختند، امسال هم
   كنند. هاي ايراني محدوديت ايجاد مي هايي همچون عراق، مدام در صادرات كاال دهد، گفت: كشور صادراتي ايران در مقاطع مختلف صورت مي

كارد؛ اما وقتي ما مشكل  ها محصول مي ي دست به نقد است؛ حتي زارع ايراني بر اساس اعالئم عراقيوي افزود: كشور عراق به خاطر منابع ارز
كند؛ اما وقتي ما  كند و با توجه به منابع ارزي، خريد خوب كرده و جذابيت براي صادرات ايجاد مي هاي خود را باز مي كمبود كاال داريم عراق در

وزير جهاد كشاورزي اضافه كرد: صادرات ما وضع خوبي ندارد و ما عضو    روي صادركنندگان ايراني بسته است.هاي عراق به  مازاد توليد داريم در
ارزش محصوالت توليدي    شود، استفاده كنيم. آبان عملياتي مي 5اي و جهاني نيستم؛ بنابراين بهتر است از پيمان اوراسيا كه از  هيچ پيمان منطقه

ميليارد دالر است، گفت: سال گذشته توليد شيالت از  80بيان اينكه ارزش محصوالت توليدي زراعي و كشاورزي ايران  آقاي حجتي با    زراعي
هاي روغني، كنجاله سويا، روغن  وي با بيان اينكه عمده واردات بخش كشاورزي در حوزه دانه   هزار رسيد. 245هزار تن به يك ميليون و  880

ها وجود ندارد و ذخاير هم كافي است؛ در مورد كنجاله، ذرت  و بذر است؛ گفت: نگراني از تامين هيچ يك از اين كاال هاي سم خام، ذرت و نهاده
امسال گندم وارد    و سويا وضع خوب است؛ يعني در ذرت دو ميليون تن ذخيره دولتي داريم، اما نگراني از واردات بخش خصوصي وجود دارد.

آقاي    كشاورزي گفت: خريد گندم امسال با كاهش مواجه بود از اين رو دولت تصميم دارد گندم مورد نياز را وارد كند.وزير جهاد    خواهيم كرد
وي    م.محمود حجتي افزود: با وجود اينكه توليد گندم امسال افزايش يافته، اما نتوانستيم به ميزان كافي گندم را با قيمت تضميني خريداري كني

ه با وجود خشكسالي گسترده، توانستيم حدود يك ميليون تن گندم بيشتر از سال پيش از آن خريداري كنيم، اما امسال در گفت: سال گذشت
حجتي اضافه كرد: اگرچه توليد گندم امسال افزايش داشت، اما خريد    ها حتي به اندازه كشت آبي هم به ما گندم نفروختند. برخي از استان

هاي غربي و شمال غرب كشور گندم بسيار كمي را به ما فروختند اين در حالي  سراسر كشور كاهش يافت. در استان تصميني از كشاورزان در
وقتي قيمت جو به  وزير جهاد كشاورزي گفت:   است كه در خوزستان با آن سيل ويرانگر امسال توانستيم بيشتر از سال قبل خريداري كنيم.

رسد فروش گندم توسط كشاورزان به دولت كاهش  تومان هم مي 3400ها كيلويي  اخل و در بيرون از مرزتومان در د 1900تا  1800كيلويي 



 

 

٧ 

 

بيند ارزش جو بيش از گندم است تمايل به فروش گندم  زماني ارزش جو كمتر از ارزش گندم بود وقتي كشاورز مي حجتي ادامه داد:   يابد. مي
    كند. خارج از كشور به دولت عرضه نميندارد بلكه براي خودمصرفي و يا عرضه به 
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  روزنامه خراسان  -  1398آبان  1                                        

  
  نرخ خريد تضميني پايين گندم كار دست دولت داد

  نرخ خريد تضميني پايين گندم كار دست دولت داد 

كشور افزايش يافته است، كشاورزان برخي مناطق حاضر به فروش محصول خود به طبق گفته وزير جهاد كشاورزي، در حالي كه توليد گندم در  
دولت نشده اند و به همين دليل دولت تصميم به واردات گندم گرفته است. پيشتر برخي مقامات صنفي از شكايت از دولت به خاطر نرخ خريد 

  تضميني پايين خبر داده بودند. 

به گزارش فارس، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، ديروز در جلسه   شود از طريق واردات تأمين ميكسري گندم امسال به رغم توليد خوب  
رغم افزايش توليد گندم در كشور طي امسال  هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره وضعيت توليد گندم طي امسال در كشور، گفت: به 

غربي و شمال غرب، گندم كشت آبي را به دولت نفروختند. حجتي اظهار كرد: با اين شرايط  هاي برخي از كشاورزان به خصوص كشاورزان استان
 بايد بخشي از گندم مورد نياز كشور از طريق واردات تأمين شود، دولت در اين خصوص تصميم گرفته كه يك مقدار از نياز را از طريق واردات

وي همچنين گفت: يكي از   واردات غذا و دارو عمال تحريم است كند.  گيري مي صميمتأمين كند و شركت بازرگاني دولتي درباره ميزان آن ت
ها با آن مواجه بوديم، موضوع تامين غذا و دارو است. وزير جهاد كشاورزي بيان كرد:  و به ويژه بعد از تحريم  مسائل جدي كه در اين سال ها

هاي نقل و انتقال پول و بانكي اين دو قسمت حساس به نوعي دچار  ليل محدوديتگويند غذا و دارو مشمول تحريم نيست، اما به د اگرچه مي
با  تحريم است. حجتي اظهار كرد: البته اكنون نگراني از بابت تامين اين كاالها وجود ندارد و از نظر تامين و ذخاير وضعيت خوبي داريم. وي

كنند، گفت: كشور عراق با توجه به تفرغ ارزي خود صادرات  ما را مديريت مياشاره به اين كه برخي كشورها مثل عراق و افغانستان صادرات 
كند. حجتي افزود: اين كشور به خاطر منابع  و به طور مداوم براي صادرات كاالهاي ايراني محدوديت ايجاد مي  برخي از محصوالت ما را مديريت

كند  ما مشكل كمبود كاال داريم عراق درهاي واردات را به روي ايران باز مي دهد و به خصوص زماني كه ارزي كه دارد سيگنال به كشاورز ما مي
كنداما وقتي ما مازاد توليد داريم درهاي عراق به روي  دهد و براي صادرات جذابيت ايجاد مي و با توجه به منابع ارزي خريد خوبي انجام مي

وي همچنين با بيان اين كه هم اكنون مسئول توليد گوشت كشور   د كنيددالري هست وار 2اگر گوشت  شود.  صادركنندگان ايراني بسته مي
دالر و در مغولستان پنج  7,5است و نه تأمين آن اظهار كرد: گوشت كيلويي دو دالر در كجا وجود دارد، در استراليا قيمت هر كيلوگرم گوشت 

هزار تومان بفروشيم. محدوديتي  35را به مردم به قيمت هر كيلوگرم  شود وارد كنيم و آن دالر است. اگر گوشت به اين قيمت در جايي پيدا مي
هاي دامي  وزير جهاد كشاورزي همچنين درباره نهاده  برابري واردكنندگان كنجاله از واردات اين محصول 2سود  براي واردات گوشت وجود ندارد. 

تومان به فروش رفت و اين فاصله قيمتي اصالً  4700قيمت هر كيلوگرم  تومان وارد كشور شد اما با 2430بيان كرد: كنجاله با قيمت هر كيلو 
هزار تومان هم رسيد و وقتي دليل افزايش  17منطقي نبود. حجتي ادامه داد: به دنبال اين قضايا مشاهده كرديم كه قيمت هر كيلوگرم مرغ به 

كه بخشي از كنجاله با ارز دولتي به او فروخته شده بود. وي افزود: گفت كه كنجاله را گران خريده در حالي  شد مي قيمت از مرغدار سؤال مي
تا  25رسد و سازمان حمايت هم اعالم كرده كه اگر اين ارز نباشد قيمت مرغ به هر كيلوگرم  كننده مي توماني به دست مصرف 4200اكنون ارز 

بيني شده تا در سال آينده  ادامه بيان كرد: در مصوبه شوراي اقتصاد پيش حجتي در  شود قيمت آرد براي آزادپزها آزاد مي  رسد.  هزار تومان مي 26
  پز آرد را با قيمت تمام شده خريداري كنند.  نانوايان آزاد
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  مردم ساالري  -  1398آبان  1                                        

   كند بررسي مي  ساالري آنالين مردم 
  واردكننده گندم شد؟چرا ايران دوباره 

اي گفت كه فروش گندم كشاورزان در  كننده هاي نگران وزير جهاد كشاورزي صراحتاً گفت كه دولت به دنبال واردات گندم است. وي در حرف
شان،  كشت آبي هاي غربي و شمال غربي كشور، بسيار كمتر از سالِ خُشك گذشته بوده و كشاورزان حتي به اندازه ها، خصوصاً استان برخي استان

اند! چه سياستي دنبال شد كه در شرايط سخت تحريمي كه دولت به منابع ارزي خود نياز دارد، به دنبال واردات گندم  به دولت گندم نفروخته
هاي مهمي  ، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، روزگذشته در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني حرف ساالري آنالين مردم است؟به گزارش 

مان افزايش داشت به  رغم آنكه در سال جاري توليد گندم متاسفانه ما علي در مورد توليد و فروش گندم در كشور زده است. وي گفته است: 
از كنم خواهم اين موضوع را خيلي ب كه با خشكسالي هم مواجه بوديم خريداري كنيم. من نمي  داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل

شان را به ما نفروختند و حتي ميزان خريد ما به اندازه  هاي توليدي ها، گندم ولي يكي از داليل اصلي آن، اين بود كه كشاورزان در برخي استان
ات گندم نيز .وي از تصميم دولت براي وارد ها بود غربي بيش از ساير استان هاي غربي و شمال ها هم نبود كه اين موضوع در استان كشت آبي آن

دولت تصميم گرفت گندم وارد كند كه البته واردات گندم در حوزه فعاليت وزارت جهاد كشاورزي نيست و  پرده برداشته است. به گفته حجتي، 
جاري با .وزير جهاد كشاورزي در اين مورد كه آيا در سال  گيرنده هستند شركت بازرگاني دولتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي و تصميم

زماني كه قيمت خريد جو در  صورت سربسته گفته است:  ايم يا خير، حرفي نزده است. اما به پديده قاچاق گندم به خارج از مرزها روبرو بوده
تومان است، طبيعي است كه مشكالتي پيش خواهد  3000تومان است و قيمت همين جو در آن سوي مرزها، بيش از  1800كشورمان حدود 

بيني بود سال گذشته كه قيمت خريد تضميني گندم  اي كه كامال قابل پيش نتيجه ين حرف، معناي جز تأييد ضمني قاچاق جو و گندم ندارد. . ا آمد
گذاري با واقعيات اقتصادي كشور و تورم افسارگسيخته  تومان به ازاي هر كيلو تعيين شد، مشخص بود كه اين قيمت 1700، 98براي سال 

توماني ممكن  1700اي از كارشناسان و كشاورزان، هشدار دادند كه با نرخ خريد تضميني  بود كه عده 97. در همان آذر سال همخواني ندارد
اران است خودكفايي در توليد گندم، از بين برود و شاهد قاچاق گندم به كشورهاي همسايه باشيم.عليقلي ايماني، رئيس بنياد توانمندسازي گندمك

خواهند خودكفايي گندم  هايي پشت پرده هستند كه مي بنده معتقدم دست گذاريِ پايينِ گندم هشدار بود و گفته بود:  بت به نرخدر سال گذشته نس
نرخ خريد تضميني گندم بر   توجهي شوراي اقتصاد در اعالم هايي كه در دولت دارند، اقدام به واردات كنند. بي را نابود كنند تا به دليل البي

مهري به كشاورزان  و بي 86و  85گونه كه ثبات نرخ خريد براي دو سال زراعي متوالي  ودكفايي گندم تاثيرگذار خواهد بود، همانعملكرد و خ
گفتند كه اگر دولت بخواهد نسبت به واردات گندم  .در همان سال گذشته، برخي از كارشناسان مي موجب شد كه مجدداً واردكننده گندم شويم

هزار تومان هزينه كند.به زودي مشخص خواهد شد كه واردات گندم براي  3با احتساب ارز نيمايي براي هر كيلو گندم حدود اقدام كند، بايد 
دهد كه اين  خورد. بررسي خريد گندم توسط كشوري نظير عربستان نشان مي دولت، در حالي كشور با تنگناي ارزي مواجه است، چقدر آب مي

هاي سامانه  گيرد. اگر نرخ دالر را مطابق نرخ دالر به ازاي هر تن تحويل مي 240ر بنادر خود با قيمتي در حدود كشور در حال حاضر گندم را د
تومان هزينه خواهد داشت.دولت نرخ خريد تضميني گندم  2600هزار تومان درنظر بگيريم، واردات هر كيلو گندم براي دولت بيش از  11نيما، 

طور كه مشخص است اين نرخ هم دوباره از قيمتي كه دولت بايد براي واردات گندم  ن اعالم كرده است. همانتوما 2200براي سال آينده را 
امه بپردازد، كمتر است. در واقع، ريسكي كه در سال جاري باعث شد تا بخشي از كشاورزان، گندم خود را به دولت نفروشند، در سال آينده هم اد

كند و همچنان اصرار دارد هزينه و ريسك واردات  نيست چرا دولت سياست اشتباه خود را اصالح نمي خواهد داشت! در چنين شرايطي مشخص
توماني خريد تضميني گندم عطاهللا هاشمي، رئيس بنياد ملي  2200به قيمت  گندم در شرايط سخت تحريمي را بپذيرد. اعتراض كشاورزان 

نرخ خريد تضميني گندم بر پايه نرخ تورم فعلي، طبق قانون  ي سال آينده گفته است: توماني گندم برا 2200گندمكاران كشور، در مورد نرخ 
تومان باشد و اگر دولت اين قيمت را اصالح نكند، سطح زيركشت گندم دچار افت خواهد شد. با اين قيمت، ما يا گندم  2500حداقل بايد 
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كار را انجام دهند؛ ما نيز درخواست صادرات و فروش گندم توليدي در خارج از كاريم يا اگر كاشتيم آن را به دولت نمي فروشيم! اگر اين  نمي
مرزها را خواهيم كرد. در صورتي كه چنين اتفاقاتي رخ بدهد (و دولت نرخ خريد تضميني را افزايش ندهد)، كشاورزان گندم خود را در عراق 

نظر وزارت جهاد به نظر ما  .وي در اظهارتي عجيب گفته است كه  تومان خواهند فروخت 2900تومان و يا در پاكستان كيلويي  3800كيلويي 
. در واقع، مخالفان منصفانه كردن قيمت خريد تضميني گندم در دولت،  تومان باشد 2500نزديك بود و آنها نيز معتقد بودند كه كف قيمت بايد 

ت دولت در اين زمينه، نظرات وزارت جهاد كشاورزي را قبول ندارد!مسعود اسدي، عضو طور كه پيداس خارج از وزارت جهاد كشاورزي هستند و آن
داند. او  گذاري پايين خريد تضميني گندم مي شوراي مركزي خانه كشاورز ايران، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه را مسئول نرخ

گندمي هم توليد كنند، چون در سال آينده، مانند امسال، قيمت خوراك دام يعني جو بيشتر كشاورزان اگر  در اظهاراتي در اواسط مهرماه گفته بود: 
دهند كه گندم خود را به دولت نفروشند. درست مثل امسال كه قيمت جو به دو هزار تومان رسيده بود و به  از قيمت گندم خواهد بود، ترجيح مي

خواهد گندم را از كجا و با كدام ارز وارد كند؟ تا زماني كه  اال بايد ديد كه آقاي نوبخت ميهمين خاطر كشاورزان ترجيح دادند، گندم نفروشند. ح
در روزهاي آينده احتماالً مشخص خواهد شد كه چه كسي در دولت  آقاي نوبخت در دولت است كشاورزان ايران روي خوش نخواهند ديد!

آيا محمدباقر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه از خود در مقابله جامعه كشاورزان  مخالف نرخ منصفانه براي خريد تضميني گندم است. بايد ديد
  كنند يا خير؟  دفاع مي
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  روزنامه جوان  -  1398آبان  1                                        

   نفروختند و حاال بايد گندم وارد كنيمتر از خارج است به دولت گندم  حجتي: گندمكاران غرب و شمال غرب، چون قيمت خريد داخل ارزان
  گندمكار ايراني نان دولت را آجر كرد! 

   

ها و  ي از سوي دولتي كشاورز ها انتقادات بسياري از مديريتش در وزارت جهاد وزير جهادكشاورزي كه اين روز   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   
جاري توليد گندممان افزايش داشت، به داليلي  رغم آنكه در سال متأسفانه ما به ر داد: جاري خب ها مطرح است، از واردات گندم در سال مجلسي

هاي غربي و شمال غربي  نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل كه با خشكسالي هم مواجه بوديم، خريداري كنيم، زيرا گندمكاران استان
هادكشاورزي روز گذشته به جمع فعاالن اتاق بازرگاني رفت و به سؤاالتشان از جمله در ها غيبت، وزير ج پس از ماه  گندم به دولت نفروختند.

شود در دوره دوم  خصوص داليل واردات گندم و مشكالت صادرات كاال به عراق پاسخ داد. محمود حجتي از وزرايي است كه درباره او گفته مي
هاي بسياري به بخش  كنندگان محصوالت كشاورزي، آسيب اورزان و توليددولت تدبير با سكوتش در كابينه و دفاع نكردن از حقوق كش

كشاورزي وارد كرده است. وي در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در خصوص موضوع واردات گندم به كشور و گاليه يكي از 
جاري توليد گندممان افزايش داشت، به  رغم آنكه در سال ا بهمتأسفانه م رساني نكردن به اين موضوع گفت:  اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به اطالع

خواهم  من نمي وزير جهاد كشاورزي افزود:   داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل كه با خشكسالي هم مواجه بوديم، خريداري كنيم.
شان را به ما نفروختند و حتي  هاي توليدي ها، گندم ر برخي استاناين موضوع را خيلي باز كنم، ولي يكي از داليل اصلي اين بود كه كشاورزان د

     ها بود. غربي بيش از ديگر استان هاي غربي و شمال ها هم نبود كه اين موضوع در استان ميزان خريد ما به اندازه كشت آبي آن
تومان هم  400هزار و  3ها كيلويي  و در بيرون از مرز تومان در داخل 900تا هزار و  800وقتي قيمت جو به كيلويي هزار و  وي ادامه داد: 

بيند ارزش جو بيش از گندم  يابد. زماني ارزش جو كمتر از ارزش گندم بود. وقتي كشاورز مي رسد، فروش گندم كشاورزان به دولت كاهش مي مي
    كند. ت عرضه نمياست تمايل به فروش گندم ندارد، بلكه براي خودمصرفي يا عرضه به خارج از كشور به دول

در چنين شرايطي، ناچاريم كه گندم وارد كنيم، البته واردات گندم در حوزه فعاليت  حجتي با اعالم خبر تصميم دولت براي وارد كردن گندم گفت: 
به موضوع اختالط  وي در واكنش   گيرنده هستند. وزارت جهاد نيست و شركت بازرگاني دولتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي و تصميم

درصد گندم تحويلي به سيلوها، از كمباين به كاميون و از  90اين يك واقعيت است كه حدود  خاك با گندم كه اخيراً مطرح شده، اظهار كرد: 
از  اورزي ادامه داد: شود و طبيعي است كه گندم تحويلي احياناً آلوده به خاك يا ناخالصي باشد.وزير جهاد كش ها به مراكز خريد تحويل مي كاميون

شود و البته گرچه ممكن است يك جايي تخلفي هم  هاي گندم استفاده مي ها براي سيلو سال است كه از همين غربال 30سوي ديگر مدت 
زماني، ها نبودند، بلكه مسئله اصلي، موضوع سبوس بود كه در يك بازه  ها مطرح شد، غربال صورت گرفته باشد، ولي مسئله اصلي كه اين روز

وي در پاسخ به سؤال يكي از اعضاي اتاق بازرگاني در خصوص اختالف بسيار زياد ميان قيمت تمام شده خريد   درصد افزايش قيمت داشت. 130
موضوع قيمت گوشت دو دالري به هيچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت  گوشت وارداتي و قيمت توزيع گوشت، با رد اين موضوع گفت: 

رسد؛ لذا من  دالر است و گوشت مغولستان هم در كشتارگاه، به قيمت پنج دالر به فروش مي 5/7ي، گوشت استراليايي باشد كه قيمت آن واردات
دانم موضوع گوشت دو دالري از كجا درآمده است؟ متأسفانه بعضاً يك تريبوني يا يك سايتي در يك جايي موضوعي را بدون هيچ اطالعي  نمي

ايم اگر كسي گوشت دو دالري سراغ دارد، وارد كند؛ ما كه هيچ محدوديتي  ما اعالم كرده حجتي ادامه داد:   كه اصالً صحت ندارد.كند،  مطرح مي
كشاورزي در خصوص آلودگي باالي برخي محصوالت  وزير جهاد  براي واردات نداريم و هيچ ممانعتي هم براي واردات گوشت وجود ندارد.

تا شش سال پيش، موضوع سم و كود در كشورمان  هاي مصرفي گفت:  وليدي به برخي مواد مضر موجود در سمهاي ت كشاورزي و شير
ثاني حد سالمت را براي استفاده سموم رعايت  گسيخته بود و ما در اين مدت سعي كرديم اوالً نوع سموم وارداتي را ساماندهي كنيم و در لجام

ها برخورد كرد، ولي امروز شاهديم  بخش از سوي برخي كشاورزان وجود داشته باشد كه قطعاً بايد با آنكنيم. البته ممكن است تخلفاتي در اين 
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     ها برخوردارند. شود، از استاندارد قابل قبول آن هاي اروپايي صادر مي شير و برخي محصوالت كشاورزي كه به كشور
ي ايران از سوي كشور عراق انتقاد كرد كه  اين نشست در حالي از مديريت كشاورزوزير جهادكشاورزي در  هاي بازرگاني عراق انتقاد از سياست 

كشاورزي هنوز آمار دقيقي از توليد، مصرف و واردات محصوالت  شود.وقتي وزارت جهاد بخش اعظم اين انتقادات به شخص وزير مربوط مي
هاي تجاري كشور  گذاري از سياست شاورز در هيئت دولت نيست، گلهي ندارد و توان الزم براي كنترل توليد و قادر به حمايت از ك كشاورز

كه ايران فاقد  حالي ها برنامه منظمي براي حمايت از محصوالتش در فصول مختلف سال دارند، در همسايه، چه سودي دارد؟ چراكه برخي همسايه
در هر حال حجتي با انتقاد از نحوه صادرات محصوالت    ذار است.هاست و صرفاً رابطه و رانت در ممنوعيت واردات يا صادرات تأثيرگ اين برنامه

كنند؛ اين در حالي است اين كشور به  هاي ايراني محدوديت ايجاد مي هايي همچون عراق، مدام در صادرات كاال كشور كشاورزي به عراق گفت: 
كارد؛ به خصوص اينكه ما وقتي مشكل  ها محصول مي عراقي خاطر منابع ارزي كامالً دست به نقد است و حتي زارع ايراني بر اساس سيگنال

كند، اما وقتي ما  كند و با توجه به منابع ارزي، خريد خوب كرده و جذابيت براي صادرات ايجاد مي هاي خود را باز مي كمبود كاال داريم عراق در
صادرات ما وضعيت خوبي ندارد و  كشاورزي خاطر نشان كرد:  ر جهادوزي   هاي عراق به روي صادركنندگان ايراني بسته است. مازاد توليد داريم در

    شود، استفاده كنيم. آبان عملياتي مي 5اي و جهاني نيستم؛ بنابراين بهتر است از پيمان اوراسيا كه از  ما عضو هيچ پيمان منطقه
توليد محصوالت كشاورزي بايد تقاضامحور باشد به  گفت:  وي با تأكيد بر لزوم توليد محصوالت كشاورزي بر اساس نياز بازار و قرارداد فروش

كنند، چون سال قبل يك  اين معنا كه كشاورز بايد بر اساس تقاضا، محصول را توليد كند؛ اين در شرايطي است كه برخي از كشاورزان تصور مي
به عنوان مثال وزارت جهاد طي  فرنگي افزود:  ار خريد گوجهحجتي با اشاره به آم  محصول بازار خوبي داشته، الزاماً امسال هم بازار خوبي دارد.

فرنگي  فرنگي خريده و اين در حالي است كه در چند روز گذشته نيز بيش از يك ميليون تن گوجه هزار تن گوجه 36تا  35هاي اخير بين هفته
   ميليون تومان در سال است 16نه پنهان و آشكار سهم هر ايراني از يارا    باالتر از مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.

هزار ميليارد تومان يارانه آشكار و پنهان ساالنه اظهار  300گفت، با اعالم رقم هزار و  رئيس اتاق بازرگاني تهران كه در اين نشست سخن مي
اي كه با توجه به قرار داشتن آن در چرخه اقتصادي  يارانه ميليون تومان يارانه پنهان و آشكار؛ 16اين عدد يعني ساالنه به ازاي هر ايراني  داشت: 

     برانگيز است، لذا با توجه به شرايط امروز كشور و افت فروش نفت، دو راه پيش روي ماست. كشور، غيرهدفمند، غيرعادالنه و فساد
ايش توليد در كشور است و راه دوم، افزايش تقاضا راه نخست افزايش صادرات غيرنفتي از مسير تسهيل صادرات و افز مسعود خوانساري افزود: 

جاي دست  لذا انتظار ما اين است دولت به وي خاطر نشان كرد:   در داخل با جبران كاهش قدرت خريد مردم است كه در دو سال گذشته رخ داد.
     هاي دولت برود. هزينه هاي دولتي و كاهش كردن در جيب بانك مركزي و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصالح بودجه شركت
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  ميليارد دالري صادرات كشاورزي در شرايط تحريم  2ارزآوري 

  ميليارددالر ارزآوري داشته است.  2ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: در شرايط تحريم صادرات كشاورزي بيش از  معاون برنامه 

، گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده با حدود  هزار تن739عبدالمهدي بخشنده گفت: محصوالت جاليزي با حدود     سرويس جامعه جوان آنالين:   
تبه پنج محصول اصلي از نظر وزني هزار تن ر 20هزار تن و خرما با حدود 61هزار تن و سيب با حدود 110، پياز و موسير با حدود  هزار تن 319

ميليون  233ميليون دالر، محصوالت جاليزي 250را در صادرات محصوالت كشاورزي از آن خود كردند. از نظر ارزشي نيز محصوالت لبني با 
ريزي و امور  ون برنامهاند. معا ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته190ميليون دالر و گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده 178دالر، پسته 

هاي كشاورزي در صادرات محصوالت كشاورزي و غذا، افزود: در زير بخش  اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به وزن هر يك از زيربخش
ميليون دالر 435 هزار تن و به ارزش813ميليون دالري، گروه سبزيجات با  908هزار تني و به ارزش  821زراعي با وزن باالتر از يك ميليون و 

،  ميليون دالر190هزار تن به ارزش 319توان به گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده با  اند كه از اين مجموعه مي براي كشور ارزآوري داشته
هزار تن 21ا ميليون دالر و همچنين گياهان دارويي ب69هزار تن به ارزش 110ميليون دالر، پياز و موسير 41هزار تن به ارزش 61زميني با  سيب

گيرند. اين  ميليون دالر در اين زيربخش قرار مي 233هزار تن و ارزش 739ميليون دالر اشاره كرد. همچنين محصوالت جاليزي با 15به ارزش 
چون ميليون دالر، گفت: صادرات محصوالت باغي هم 614هزار تني صادرات زيربخش باغي به ارزش 375مقام دولتي در ادامه با اشاره به وزن 

هزار تن به ارزش 56ميليون دالر، خرما با وزن 78تن به ارزش  74ميليون دالر، زعفران با وزن 178هزار تن وزن به ارزش 20پسته با بيش از 
ميليون دالر منجر به ورود ارز به كشور 36هزار تن به ارزش 61ميليون دالر و سيب با وزن 41هزار تن به ارزش 31ميليون دالر، انگور با وزن 48

ميليون دالري اين زيربخش براي كشور افزود:  350هزار تن صادرات محصوالت دام و طيور و ارزآوري  262شده است. بخشنده با اشاره به وزن 
توان به صادرات پنير و كشك با  مي ميليون دالري را براي كشور رقم زده كه از اين مجموعه250هزار تن، ارزآوري 197صادرات لبنيات با وزن 

هزار تن به 22ميليون تن و صادرات بستني با وزن 56هزار تني به ارزش 42ميليون دالر، شير و خامه با وزن  68هزار تني به ارزش 33وزن 
ادرات تخم مرغ با وزن ميليون دالر صادر شد. از سويي ص 55هزار تن به ارزش 94ميليون دالر اشاره كرد. همچنين ماست با وزن 56ارزش 

ميليون 2هزار تن به ارزش 2ميليون دالر و چاي ايراني با وزن 19هزار تن به ارزش 18ميليون دالر، گوشت مرغ با وزن 29هزار تن به ارزش 17
، جنگل و مرتع و ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي افزود: سه زيربخش شيالت اند. معاون برنامه دالر براي كشور، ارزآوري داشته

ميليون دالري و يك ميليون دالري را به همراه 10ميليون دالري،  71تن، ارزآوري  70هزار تن و  6هزار تن،  39دامپزشكي به ترتيب با وزن 
حدود يك هزار تن از لحاظ وزني رسيد كه در 504هاي كشاورزي و غذا در مجموع به دو ميليون و  اند بنابراين وزن صادرات زيربخش داشته

در بخش  1398اند. بخشنده با اعالم پنج قلم وارداتي از لحاظ وزني تا انتهاي مرداد  ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته953ميليارد و 
ليون هزار تن، جو به ميزان يك مي145هزار تن، لوبياي سويا به ميزان يك ميليون و 595كشاورزي نيز گفت: ذرت دامي به ميزان سه ميليون و 

هزار تن وارد كشور شده، اما بيشترين سهم ارزي 893هزار تن و برنج نيمه سفيد يا كامل سفيد شده 929هزار تن، كنجاله سويا به ميزان 140و 
ميليون دالر، ذرت دامي  951منظور واردات محصوالت موردنياز و ضروري صنعت كشاورزي به برنج نيمه سفيد يا كامل سفيد شده به ارزش  به
ميليون دالر و روغن دانه آفتابگردان به ارزش  411ميليون دالر، كنجاله به ارزش 494ميليون دالر، لوبياي سويا به ارزش 892ه ارزش ب

درصدي از كل صادرات 14,43با سهم  97ميليون دالر تعلق يافته است. براساس اين گزارش، صادرات بخش كشاورزي و غذا در سال 306
ميليون دالري را براي كشور به همراه داشته است.  392هزار تن، ارزآوري شش ميليارد و 941بي شش ميليون و غيرنفتي، با وزن تقري

هزار 584هزار تن، سيب زميني تازه و فرآوري شده با 674هزار تن، گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده با 276محصوالت جاليزي با يك ميليون و 



 

 

١٤ 

 

به خود اختصاص  1397هزار تن، پنج قلم عمده صادراتي از لحاظ وزني را تا انتهاي اسفند سال  352هزار تن و پياز و موسير با 425تن، سيب با 
ميليون دالر، گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده به 351ميليون دالر، زعفران به ارزش 461اند. همچنين از نظر ارزشي نيز پسته به ارزش  داده

ميليون دالر، اقالم مهم صادراتي بخش 343زميني تازه و فرآوري شده به ارزش  ميليون دالر و سيب229دالر، سيب با ميليون 386ارزش 
درصدي از كل واردات غيرنفتي، با وزن 26,02با سهم  97اند. همچنين واردات محصوالت كشاورزي نيز در سال  كشاورزي و غذا را در برگرفته

  ميليون دالري همراه بود 716ميليارد و 10به ارزش  هزار تن478ميليون و 20تقريبي 
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  از مسير خريد تضميني 98- 97ميليون تن گندم توليدي در سال زراعي  3خروج حدود 

هاي توليد گندم بود و  ترين سال كرد: يكسال زراعي گذشته و از مناسبجاري اعالم  عباس كشاورز، معاون وزير جهادكشاورزي، در ابتداي ماه 
وي افزود: اما شرايط خريد تضميني باعث شد تا كشاورزان رغبتي به فروش محصول    ميليون تن از اين محصول در كشور توليد شد. 14بيش از 

ميليون  3به رغم اعالم معاون وزير جهادكشاورزي درباره انبار همگي    .ميليون تن گندم در انبارها مانده است 3خود نشان ندهند و به همين دليل 
ميليون  2تن گندمي كه به دولت فروخته نشد اگر فرض را بر اين بگذاريم كه حدود يك ميليون تن آن به مصراف ديگر رسيده باشد همچنان 

ها  توان كه عمده آن هاي كه با اطمينان مي مردم نفوذ كند. گندمتواند به طرق مختلف به شبكه مصرف  تن گندم در انبارها وجود دارد كه مي
يك عضو مجمع ملي خبرگان كشاورزي درباره    ها رخ داده است. ها در آن شرايط نگهداري مناسبي ندارند و افت كيفيت و بروز آفات و بيماري

اند و اكنون كه قيمت  ش قيمت گندم در انبارها نگهداري شدههاي سرگردان به طمع افزاي گفت: گندم ها هاي سرگردان و نتايج نفوذ آن گندم
محمدي زمان عرضه اين  علي خان   تومان اعالم شده است به بازار براي مصرف عرضه خواهند شد. 200هزار و  2خريد تضميني اين محصول 

وي گفت: با پايان يافتن زمان خريد تضميني گندم قيمت اين   جاري اعالم كرد.  ها را زمان پايان خريد تضميني گندم يعني پايان ماه گندم
محمدي دليل  خان   ها را به بازار عرضه خواهند كرد. اند آن رود كساني كه اقدام به انبار محصول كرده محصول در بازار آزاد تا حدودي باال مي

به    لت براي خريد تضميني گندم در سال جاري اعالم كرده است.ديگر اقدام به عرضه گندم در زمان عنوان شده را قيمت پاييني دانست كه دو
ها در امان  هاي انبار شده از گزند آفات و بيماري اعتقاد وي هزينه انبارداري بيش از قيمت تعيين شده توسط دولت خواهد بود ضمن اينكه گندم

ن نامناسب است، افزود: اما مهمترين تهديد نه زيان گندمكاران بلكه هاي سرگردا محمدي با تاكيد بر شرايط انبارداري گندم خان   نخواهند بود.
وي    اند. ها همگي آلوده به كپك و آفت هستند و افت كيفي بسيار بااليي داشته هاي سرگردان به بازار مصرف است چرا اين گندم نفوذ گندم

اين   محمدي؛ به گفته خان   هاي سال زراعي جديد را ناديده گرفت. مهاي سرگردان آلوده با گند همچين تاكيد كرد كه نبايد امكان اختالط گندم
هاي سال زراعي جديد مخلوط و  اند با گندم ها موفق به فروششان نشده هاي سرگردان كه صاحبان آن احتمال نيز وجود دارد كه بخشي از گندم

  اهكار جلوگيري از اتفاقات مذكور را نظارت دقيق دانست.اين عضو مجمع ملي خبرگان كشاورزي تنها ر   وارد مسير خريد تضميني شوند.
محمدي گفت: براي جلوگيري از تكرار اين مشكل بزرگ براي سال زراعي جديد الزم به تجديدنظر در قيمت خريد تضميني گندم براي سال  خان 

هر چه باشد در حال حاضر مهمتر از آن اين است  "هاي سرگردان گندم"براساس اين گزارش؛ دليل به وجود آمده مشكل    زراعي پيش رو است.
هاي انبار شده به  هاي آلوده به چرخه مصرف مردم داده نشود چرا كه روزهاي پاياني خريد تضميني نزديك است و نفوذ گندم كه اجازه نفود گندم

     منبع: ايلنا بازار به زودي اتفاق خواهد افتاد. 
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  عصر ايرانيان  -  1398آبان  1                                        

  
  ميليارد دالري صادرات كشاورزي در شرايط تحريم 2ارزآوري 

درصدي بخش كشاورزي از صادرات غيرنفتي كشور گفت: در  10,97ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به سهم معاون برنامه
ميليارددالر ارزآوري داشته است. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، عبدالمهدي  2شرايط تحريم صادرات كشاورزي بيش از 

هزار 110، پياز و موسير با حدود  هزار تن 319دود فرنگي تازه و فرآوري شده با ح، گوجه هزار تن739بخشنده گفت: محصوالت جاليزي با حدود 
هزار تن رتبه پنج محصول اصلي از نظر وزني را در صادرات محصوالت كشاورزي از آن خود  20هزار تن و خرما با حدود 61تن و سيب با حدود 

ميليون دالر و گوجه فرنگي تازه و 178ر، پسته ميليون دال 233ميليون دالر، محصوالت جاليزي 250كردند. از نظر ارزشي نيز محصوالت لبني با 
ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به وزن هر يك از اند.معاون برنامهميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته190فرآوري شده 

هزار تني و به  821باالتر از يك ميليون و  هاي كشاورزي در صادرات محصوالت كشاورزي و غذا، افزود: در زير بخش زراعي با وزنزيربخش
توان اند كه از اين مجموعه ميميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته435هزار تن و به ارزش 813ميليون دالري، گروه سبزيجات با  908ارزش 

ميليون دالر، پياز و موسير 41زار تن به ارزش ه61زميني با ، سيب ميليون دالر190هزار تن به ارزش 319به گوجه فرنگي تازه و فرآوري شده با 
ميليون دالر اشاره كرد. همچنين محصوالت جاليزي 15هزار تن به ارزش 21ميليون دالر و همچنين گياهان دارويي با 69هزار تن به ارزش 110
هزار تني صادرات 375گيرند.اين مقام دولتي در ادامه با اشاره به وزن ميليون دالر در اين زيربخش قرار مي 233هزار تن و ارزش 739با 

ميليون دالر، 178هزار تن وزن به ارزش 20ميليون دالر، گفت: صادرات محصوالت باغي همچون پسته با بيش از  614زيربخش باغي به ارزش 
ميليون 41هزار تن به ارزش 31ميليون دالر، انگور با وزن 48زش هزار تن به ار56ميليون دالر، خرما با وزن 78تن به ارزش  74زعفران با وزن 

هزار تن صادرات  262ميليون دالر منجر به ورود ارز به كشور شده است.بخشنده با اشاره به وزن 36هزار تن به ارزش 61دالر و سيب با وزن 
ميليون 250هزار تن، ارزآوري 197صادرات لبنيات با وزن  ميليون دالري اين زيربخش براي كشور افزود: 350محصوالت دام و طيور و ارزآوري 

ميليون دالر، شير و خامه با  68هزار تني به ارزش 33توان به صادرات پنير و كشك با وزن دالري را براي كشور رقم زده كه از اين مجموعه مي
ميليون دالر اشاره كرد. همچنين ماست با وزن 56هزار تن به ارزش 22ميليون تن و صادرات بستني با وزن 56هزار تني به ارزش 42وزن 

ميليون دالر، گوشت مرغ با وزن 29هزار تن به ارزش 17ميليون دالر صادر شد. از سويي صادرات تخم مرغ با وزن  55هزار تن به ارزش 94
  اند. ، ارزآوري داشتهميليون دالر براي كشور2هزار تن به ارزش 2ميليون دالر و چاي ايراني با وزن 19هزار تن به ارزش 18
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  ابتكار  - 1398مهر  30                                        

    معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد
  فرنگي حمايتي به كشاورزان پرداخت بخش اول مطالبات خريد محصول گوجه

تعاون روستايي ايران با اعالم اين خبر افزود: براساس به گزارش پات، حسين شيرزاد، رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مركزي  
هاي  كار در استان فرنگي به كشاورزان گوجه ميليارد ريال بابت خريد حمايتي محصول گوجه 210گرفته تاكنون بيش از  هاي صورت ريزي برنامه

از طريق سامانه ساتراپ سازمان  98نهم مهرماه  و تاردبيل، خراسان شمالي، اصفهان، قزوين، زنجان، سمنان، كرمانشاه و كردستان ديروز بيس
  هاي مذكور جهت واريز به حساب كشاورزان پرداخت شد . مركزي تعاون روستايي كشور به مديريت استان

انجام كاران از طريق سامانه مزبور  نشان كرد: در آينده نزديك، مرحله دوم مطالبات گوجه رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران خاطر
    خواهد شد.



 

 

١٨ 

 

  عصر اقتصاد  - 1398مهر  30                                        

   رئيس سازمان شيالت ايران عنوان كرد:
  توليد ماهيان خاوياري در جايگاه سوم جهان

وابسته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين نبي اهللا خون ميرزايي روز گذشته در مراسم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه بين المللي شيالت و صنايع  
وي با اشاره به حضور شركت    نمايشگاه به منظور معرفي توانمندي هاي داخلي براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و خارجي برگزار شده است.

سال گذشته و سال هاي قبل از آن ميزان  هايي از كشورهاي اسپانيا، چين و كانادا در اين نمايشگاه گفت: عليرغم شرايط تحريم امسال نسبت به
خون ميرزايي    رسيده است. 93شركت بود كه امسال اين رقم به  77استقبال بيشتر بوده و سال گذشته تعداد شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه 

معاون وزير جهاد    عنوان كرد. اين فضا را فرصت خوبي براي معرفي توانمندي هاي داخلي و برقراري ارتباط بين گروه هاي ذينفع مختلف
م و كشاورزي با اشاره به دستاوردهاي شيالت اظهار داشت: سال گذشته موفق شديم فراتر از تكاليفي كه بر عهده ما قرار داده شده بود عمل كني

ميرزايي اظهار اميدواري كرد روند شتابان خون    اين اتفاق هم در زمينه ميزان توليد، هم صادرات و ارز آوري و هم بهبود تراز تجاري اتفاق افتاد.
نيز در بسياري از  98وي اضافه كرد: مطمئن هستيم در سال    توليد و صادرات محصوالت شيالتي كه در شش سال گذشته شروع شده تداوم يابد.

گفت: ايران در سالهاي گذشته در توليد  ميرزايي اهللا خون نبي   زمينه ها جلوتر از تكاليفي خواهيم بود كه براي ما در نظر گرفته شده است.
آال را در دنيا دارد. همچنين  محصوالت آبزيان و شيالت اقدامات بزرگي را انجام داده به طوري كه در حال حاضر جايگاه نخست توليد ماهي قزل

رئيس سازمان شيالت    را كسب كرده است. در توليد ماهيان خاوياري جايگاه سوم جهان را كسب كرده و در توليد ميگو هم جايگاه بسيار مناسبي
 8هاي گذشته سرانه مصرف ماهي در ايران حدود  ايران همچنين از افزايش سرانه مصرف ماهي ايران خبر داد و گفت: در حالي كه در سال

اينكه ايران در توليد گوشت قرمز  با توجه به   كيلوگرم افزايش يافته و رشد جهشي داشته است. 12,1كيلوگرم بود، اما سال گذشته اين رقم به 
هاي سفيد  هزار تن از اين محصول را وارد كند، سياست كشور سوق دادن مصرف به سمت گوشت 150خودكفا نيست و ساالنه مجبور است 

لكه سفيد نيز اشاره كرد ميرزايي در ادامه به بيماري  خون   جمهور هم سال گذشته به اين مسئله تأكيد كرده است. مانند مرغ و ماهي است و رئيس
م و و گفت: اين بيماري در تمام دنيا وجود دارد و در كشور ما هم بومي شده است، اما به رغم اين مشكالت، سال گذشته توليد مناسبي را داشتي

ليف برنامه چقدر است، پاسخي نداد بيني توليد و اينكه تك وي درباره پيش   شود توليد ما در ميگو از تعهدات ما بيشتر باشد. بيني مي امسال هم پيش
* توليدات شيالتي از برنامه       شود، اما مطمئناً وضعيت خوبي خواهيم داشت. و گفت: بايد منتظر ماند كه وضعيت توليد تا پايان سال چقدر مي

امسال نيز مطمئن   امه جلوتر بود، گفت:رئيس سازمان شيالت ايران با بيان اينكه بخش توليدات شيالتي سال گذشته از تكليف برن   جلوتر است
هزار تن توليدات شيالتي داشتيم كه  100وي ادامه داد: سال گذشته بيش از يك ميليون و    هستيم بيشتر از تكليف برنامه توليد خواهيم كرد.

ما در حوزه شيالت اين است كه دانش توليد ترين سرمايه كشور  ميرزايي، مهم به گفته خون   هزار تن توليد ما بيشتر شده است. 150امسال حدود 
وي همچنين تأكيد كرد: همكاري خوبي هم مراكز تحقيقاتي با بخش شيالت دارند كه    كامالً بومي است و هيچ نياز به دانش وارداتي نداريم.

خونميرزايي با بيان اينكه از هر گونه    * صيد غير مجاز ذخاير ماهيان را كاهش داده است      افزايي در توليد محصول شده است. باعث هم
وي در    گونه محدوديتي در صدور مجوز و مجوز پرورش ماهي وجود ندارد. كنيم، گفت: هيچ درخواست براي توليد و پرورش ماهي استقبال مي

شود و برخي هم  ر داخل توليد ميشود، گفت: برخي از نيازها د شود يا در داخل توليد مي خصوص كه آيا تجهيزات پرورش ماهي در قفس وارد مي
وي در    وارداتي است، بستگي به اين دارد كه توليدكنندگان ما چه تجهيزاتي را درخواست كنند و ما متناسب با آن به نياز آنها پاسخ خواهيم داد.

نها مجبور هستند به كشورهاي آفريقايي نظير گفتند ذخاير ماهي بسيار كم شده و آ درباره اينكه اخيراً در منطقه چابهار، صيادان بومي مي ادامه 
داشته سومالي بروند، گفت: در حال حاضر برداشت صيد بسيار بيشتر از ذخاير ماهيان است و در حقيقت بسياري از آنها بدون اينكه مجوز و پروانه 

خون ميرزايي    د ساحلي بيش از ظرفيت منابع استصي   كنند و اين دليل بر كاهش ذخاير ماهيان هم شده است. باشند، اقدام به صيد غيرمجاز مي
م با بيان اينكه برداشت و صيد ساحلي بيش از ظرفيت منابع دريايي است، گفت: متاسفانه عمده اين صيدها به صورت غيرمجاز و غيرقانوني انجا
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وي ادامه داد: بخشي از اين مساله نيز به حوزه هاي    م.مي شود و ما با اينكه يگان حفاظت داريم اما بضاعت كامل براي مقابله با اين امر را نداري
خون ميرزايي با اشاره به اينكه دليل اصلي اين مساله    قضايي و نمايندگان عالي دولت در استان ها مربوط است كه اميدواريم پيگيري شود.

وي همچنين    ي مناسب از جمله آبزي پروري هدايت كنند.بيكاري و عدم اشتغال است، اظهار اميدواري كرد: جمعيت بيكار را به سوي اشتغال ها
با بيان اينكه برنامه اي براي صيد تجاري ماهيان درياي خزر نداريم، گفت: بر اساس تحقيقاتي كه هر سال انجام مي شود فعال چشم اندازي 

ديگري از سخنان خود در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه رئيس سازمان شيالت ايران در بخش    براي اينكه اين كار را از سر بگيريم وجود ندارد.
تجهيزات مورد استفاده در پرورش ماهي در قفس داخلي است يا وارد مي شود، گفت: بخشي از اين تجهيزات داخلي است و كساني كه خواهان 

ايل به استفاده از تجهيزات خارجي دارند مي تكنولوژي هاي داخلي است مي توانند از آن استفاده كنند، بخشي هم خارجي است و انهايي كه تم
    توانند از اين بخش استفاده كنند.
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  روزنامه قدس  - 1398مهر  30                                        

  
  انتقاد رئيس سازمان چاي از كاهش تعرفه واردات چاي

درصد گفت: اين تغيير تعرفه با شعار  5درصد به  20واردات چاي خارجي از رئيس سازمان چاي كشور ضمن انتقاد شديد از كاهش تعرفه –گيالن 
  رونق توليد تضاد دارد. 

درصد گفت: اين  5درصد به  20،رئيس سازمان چاي كشور ضمن انتقاد شديد از كاهش تعرفه واردات چاي خارجي از  قدس آنالين به گزارش  
بيب جهانساز صبح امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه قانونگذار تعرفه واردات را با هدف حمايت ح   تغيير تعرفه با شعار رونق توليد تضاد دارد.

و از توليد وضع كرده است،عنوان كرد: هزينه توليد چاي در كشورهاي مختلف نظير هند، سريالنكا و كنيا با شرايط ايران كامالً متفاوت است 
وي تصريح كرد: در كشورمان    ها محصول داخلي آسيب نبيند. اي وضع شود كه ضمن كاهش هزينه ه گونهها ب انتظار داريم قوانين و دستورالعمل

ها فصل برداشت برگ سبز چاي از ارديبهشت ماه هرسال آغاز شده و تا پايان مهر ادامه دارد اما برخالف كشورهاي ياد شده، چايكاران شمالي تن
    كنند. قدام ميدر چهار چين نسبت به برداشت محصول خود ا
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  سايه  -  1398آبان  1                                        

  مجلس تأكيد كرد؛  90رئيس كميسيون اصل  نايب
  شده در انبارهاي زاهدان از بالتكليفي  هاي دپو  خروج برنج

موضوع دپوي برنج در انبارها و باالرفتن سرسام آور قيمت آن در بازار براي ما قابل  مجلس شوراي اسالمي گفت:  90رئيس كميسيون اصل  نايب 
رفتن قيمت  به گزارشات رسيده و باال توجه با گزارش تسنيم؛ امير خجسته گفت:  . به ها روشن شود زودتر تكليف اين برنج چه قبول نيست و بايد هر
فصلي سبب شده كاالهاي اساسي مثل برنج كه با قيمت ارز دولتي خريداري شده در انبارها  نه ممنوعيت فصلي و غيربرنج در بازار متأسفا

هاي ديگر تاكنون براي  وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت خانه مجلس شوراي اسالمي گفت:  90رئيس كميسيون اصل  . نائب بالتكليف باشد
حال ارزي هم كه گرفته  عين شود در نين به تاجران اين قسمت نيز اجازه خروج و عرضه در بازار داده نمياند؛ همچ اين قسمت تصميمي نگرفته

در اين شرايط خاص كه در بازار بي نظمي ايجاد شده بايد برنج را در انبارها ببينيم من اين سوال را دارم  . وي ادامه داد:  گويند، برگردانيد شده مي
موضوع دپوي  نشان كرد:  وي خاطر  شده و چرا وزارت صنعت معدن و تجارت در برابر اين موضوع سكوت كرده است؟ كه چرا اين تصميم گرفته

هاي  هبرنج در انبارها و باالرفتن سرسام آور قيمت آن در بازار براي ما قابل قبول نيست طبق گزارشات رسيده امروز گمرك بازديد شده و در هفت
رئيس  . نائب طرح خواهد شد تا سريعاً اين موضوع تعيين تكليف شود و برنج موجود در انبارها در بازار عرضه شودآينده در مجلس اين موضوع م

اين  روز گفت:  برنامگي درباره تصميم براي ورود برنج و ممنوعيت ورد آن در عرض سه به بي اشاره مجلس شوراي اسالمي با 90كميسيون اصل 
مجلس شوراي  90لي براي عده زيادي بيكاري به همراه داشته است، قطعاً اين موضوع در كميسيون اصل اصو برنامگي غير ممنوعيت و بي

و برنج   حمايت از توليد داخلي . خجسته تصريح كرد:  اسالمي بررسي خواهد شد تا اشتغال به قوت خودش در سيستان و بلوچستان پا بر جا باشد
موضوع به اين معني نيست كه جلوي واردات گرفته شود، قيمت برنج باال برود و به مردم فشار بيايد  نظر داريم؛ اما اين توليدي خودمان را مد

        . هايي كه در انبارها دپو شده قبل از اين كه برايش مشكلي به وجود آيد به فروش برسد بلكه بايد برنج
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  روزنامه دنياي اقتصاد  -  1398آبان  1                                        

  
  هاي صادراتي نامه ممنوعيت رنج

  مصائب توليد و تجارت محصوالت كشاورزي در حضور محمود حجتي بررسي شد 

فعاالن اقتصادي مصائب توليد و تجارت محصوالت كشاورزي را در حضور محمود حجتي بررسي كردند. نقطه اشتراك صحبت دنياي اقتصاد :
ها و ممنوعيتنامه تبديل شده است. از يك سو بخش خصوصي از عدم ثبات سياستهاي صادراتي بود كه به رنجيتهاي دو طرف نقد ممنوع

ها اشاره كرد و نگاري با مقامات دولتي و اعالم مخالفت صريح خود با ممنوعيتهاي صادراتي گاليه كرد و از سوي ديگر محمود حجتي به نامه
» مان از شما هم بيشتر است.كنيم. ما رنجكنيم؟ نه؛ هيچ صفايي نميهاي مورد انتقاد شما، صفا مياتفاقكنيد ما بابت شما فكر مي«گفت: 

ها و مشكالت آنها را بود تا دغدغه پايتخت خصوصيعكس: دنياي اقتصاد روز گذشته محمود حجتي، وزير جهادكشاورزي ميهمان فعاالن بخش
گذاري، هاي دامي، قيمتخصوص نهادهصادرات بر محصوالت كشاورزي، تامين مواد اوليه توليد بهبشنود. مصائبي كه در برگيرنده عوارض 

خصوصي پاسخ داد و عنوان كرد هاي بخشهاي خريد مواد اوليه بود. البته وزير جهادكشاورزي نيز به اغلب دغدغهوضعيت گندم و كاركرد سامانه
شود. اما مسائلي كه مربوط به صادرات بود را به وزارت صمت كه متولي صدور كاالست، متهم ميها به مدافع توليدكنندگان كه در ميان دولتي

دوازدهم و وزير  دولت هاي صادراتي شانه خالي نكرد. او گفت كه از سال گذشته با رئيسارجاع داد و در عين حال از زير بار مسووليت ممنوعيت
هاي صادراتي اعالم كرده است. حجتي درخصوص گندم نيز ضمن اشاره به اينكه ا ممنوعيتنگاري و مخالفت صريح خود را بصمت وقت، نامه

اين محصول خبر داد. محصولي كه جشن خودكفايي آن را همين چندسال پيش گرفتند.  واردات امسال كشاورزان به ما گندم كمتري فروختند از
رسد قيمت خريد تضميني گندم، كشاورزان را راضي نكرده نظر مينداد. اما به را توضيح دولت البته دليل امتناع كشاورزان از فروش گندم به

داد كه با مشكالت فعاالن اقتصادي بيگانه نيست. او در ابتدا آمارهايي از هاي ابتدايي وزير جهادكشاورزي نشان مياست. صحبت
گذاري در اين حوزه را در طول چند دهه . حجتي سرمايهپرداخت خاك ارائه داد و به اقدامات دولت در بخش آب و بخش كشاورزي درخصوص

داروبراي  مبني بر تحريم نبودن غذا و دولت آمريكا رغم ادعايسابقه دانست. او در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه بهگذشته در كشور بي
اي از نيازهاي وارداتي است، افزود: بخش عمده وانتقاالت مالي عمال اين دو بخش را در تحريم فرو بردهها در نقلايران، محدوديت

نيز براي آن مبرم است، با اين حال براي  يورو و دالر اي، وابسته به قاره آمريكاست كه نياز بههاي واسطهكشور از جمله نهاده كشاورزي حوزه
هاي اين حوزه اشاره كرد و جهادكشاورزي به برخي چالشگونه نگراني نداريم. وزير هاي روغني، كنجاله سويا، روغن خام و ذرت هيچتامين دانه

كه طوريكه از سال گذشته تشديد شد، نظام كشت برخي محصوالت را در داخل كشور بر هم زد به نرخ ارز گفت: نوسانات و تغيير و تحوالت
دي در كشور را از كشاورزان خريداري كند. فرنگي توليهزار تن گوجه 360روز گذشته،  40وزارت جهادكشاورزي به ناچار مجبور شد فقط طي 

محصوالت  جاري بيش از يك ميليون تن نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. او همچنين گفت: در صادراتفرنگي در سالعرضه گوجه
المللي است. از اي و بينههاي منطقدر پيمان ايران و غذايي وضعيت خوبي نداريم و يكي از داليل مهم اين اتفاق نيز عدم عضويت كشاورزي

صنعتكشاورزي و غذايي كشور است. فعاالن  آل برايهاي دولت براي الحاق كشور به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، فرصتي ايدهاين رو برنامه
خود از وزارت ها و انتظارات اقتصادي چه گفتند؟ در ادامه اين جلسه، اعضاي هيات نمايندگان و فعاالن حوزه كشاورزي به طرح دغدغه

گوياي آن است  جهادكشاورزي پرداختند. احمدرضا فرشچيان، رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران گفت: آمار صادراتكشاورزي
در بازار صادراتي محصوالت كشاورزي و موادغذايي حرفي براي گفتن ندارد. همچنين او به مساله مانده سموم روي محصوالت  ايران كه
محصوالت  مانده است. به گفته او، مساله مانده سموم سبب شده كهسال گذشته، الينحل باقي 6تا  5اورزي اشاره كرد كه ظرف كش

ها و آزادسازي صادراتي نيز از موضوعاتي بود كه فرشچيان به آن اشاره هاي بزرگ دنيا محروم بماند. ممنوعيتايران از حضور در بازار كشاورزي
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رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، از سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفاصفهاني، نايبصوميداشت. مهدي مع
مرغ، زمينه فعاليت توليدكنندگان غيرواقعي را فراهم آورده است. بنابراين انتظار اين است كه گذاري بر تخمكنندگان گاليه كرد كه با قيمت

هاي دامي نيز موضوع ديگر مورد بحث او بود. كاوه زرگران، توليدكنندگان اين بخش حمايت كند. به تعادل رسيدن نهادهوزارت جهادكشاورزي از 
هاي ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده، توضيح داد: از شركت 8ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه تاكنون 

شود كه ايران به آنها سفارش گندم داده است. در اين صورت آيا قرار است كسري گندم از ميمعتبر خارجي اخباري موثق شنيده 
خصوصي در تامين گندم خصوصي مطلع نشده و دولت از مشاركت بخشتامين شود؟ و چنانچه اين اخبار صحيح است، چرا بخش واردات طريق

پاكسازي شود، گفت: اكنون گندم از طريق  10در  2هاي بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه گندم بايد از طريق سرندگيرد؟ او در بهره نمي
گندم از سرند مناسب  پااليش ماند. الزم است كه برايميهاي موجود در آن، باقي شود و متاسفانه بخشي از شنميسازي پاك 2در  2سرند 

رئيس كميسيون كشاورزي و فر، نايبهاي دامي گاليه كرد. علي تقوياندازي سامانه بازارگاه براي عرضه نهادهز راهاستفاده شود. او همچنين ا
عنوان كرد. احمد صادقيان، عضو هيات نمايندگان اتاق  نقدينگي مرغداري كشور را كمبود صنعت هايصنايع تبديلي اتاق تهران يكي از چالش

و با وقوع اصالحات ارضي رخ داده است، گفت: البته يكي از برنامه 1342از سال  هاي اصليبخش كشاورزيه چالشتهران، هم با اشاره به اينك
هاست دولت، گندم را با باالترين خواند، گفت: سالمي» انحصار در خريد گندم«هاي آقاي حجتي، تجميع اين اراضي بود. او با انتقاد از آنچه 

كه اين رويه جز توليد رانت، عايدي ديگري ندارد. زماني كه كند. درحاليميرده و به واحدهاي خبازي عرضه قيمت از كشاورزان خريداري ك
رود. او از وزير جهادكشاورزي پرسيد آيا اين ميكند، مصرف سرانه هم باال ميفاصله قيمت خريد تضميني و قيمت واقعي گندم افزايش پيدا 

رئيس ميان بخش صنعت و توليدكنندگان گندم را بار ديگر برقرار كنيد؟ شهاب جوانمردي، نايبصحت دارد كه قصد داريد ارتباط 
وكار حوزه كشاورزي ها در گستره وسيعي از كسبآپنوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران نيز در اين نشست، به نقش استارت اقتصاد كميسيون

هاي نوين، ايجاد كرد. توان پيوند عرضه و تقاضا را با استفاده از فناوريهاي درست مياريگذكشور اشاره كرد و گفت: با سياست صنايع غذايي و
در بازار داخل پرسشي را با وزير  قيمت گوشت اتاق تهران نيز درباره وضعيت صنعت و معدن وندي، رئيس كميسيونمحمدرضا زهره

تا  25شود در حدود ميامام(ره) تخليه  فرودگاه گرم وارداتي كه در گوشت شدهشود كه قيمت تمامجهادكشاورزي مطرح كرد و گفت: شنيده مي
رسد و آيا اين واقعيت دارد؟ محمد الهوتي، ميكننده دست مصرفهزار تومان است اما در بازار داخل به قيمت تا حداقل سه برابر بيشتر به 30

انتقاد كرد و گفت: پيشنهاد ما  پوست سخناني از وضع عوارض بر صادراتو توسعه صادرات اتاق تهران نيز در  تجارت رئيس كميسيون تسهيل
ما را از دولت بيرون  84سال «خصوصي صورت ورود موقت صادر شود. پاسخ حجتي به بخشدام، حتي به پوست اين است كه مجوز واردات
اين نخستين » آمدم. نه با پاي خودم رفتم نه با پاي خودم بازگشتم.دنبال آمدن به دولت نبودم. ولي از من خواستند و كردند. بعد از آن هم من به

هاي فعاالن اقتصادي بود. حجتي خطاب به هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: شما فكر ميسخنان وزير جهادكشاورزي پس از شنيدن صحبت
سازي كنيم و سامانه بسازيم، خوشحال ه ممنوعيت ايجاد كنيم، آزادكنيد ما از اينككنيم؟ فكر ميهاي مورد انتقاد شما، صفا ميكنيد ما بابت اتفاق

ها و برم. او افزود: شما به محدوديتمان از شما هم بيشتر است. شخصا از اين مسائل رنج هم ميكنيم. ما رنجشويم؟ نه؛ هيچ صفايي نميمي
هاي ارزي و ترجيحات كااليي ايجاد شد، به ر صمت شده بود و جهشايد. وقتي آقاي شريعتمداري به تازگي وزيها، بارها اشاره كردهممنوعيت

جمهور و وزير صمت نامه نوشتم كه با هرگونه ممنوعيتي مخالفم. به آنها گفتم اگر نگران بازار داخلي هستيد، از طريق عوارض آن را رئيس
تصميم  سران سه قوه . باالخره هم در شوراي هماهنگيها مشخص شدمديريت كنيد. آن زمان توجهي نشد تا زماني كه آثار منفي آن سياست

جانبه را در نظر بگيريم. او هايي دارم ولي ما هم يك دولت هستيم و بايد مصالح همهگرفتند براي تنظيم بازار، عوارض بگذارند. من هم درددل
تعميم اين موضوع هستيم. در همين راستا سعي كرديم دنبال همچنين گفت: من به كشاورزي قراردادي معتقدم و ما در وزارت جهادكشاورزي، به

ها را دامدار و دامداران را لبنياتي كنيم. چراكه هاي باالدستي كنيم و بالعكس. مثال سعي كرديم لبنياتيدستي را وارد حوزهبخشي از صنايع پايين
تواند به اي معتقديم. اين موضوع ميزي قراردادي و زنجيرهطور كه گفتم ما به كشاوراعتقاد داريم بايد اين صنايع به هم گره بخورد. همان

شور ما صادرات ما نيز كمك كند. بنابراين بايد بكوشيم تا اين رويه تكثير و حمايت شود. حجتي با بيان اينكه درهاي دنيا باز است؛ اما درهاي ك
هاي فرهنگي در سيستم مصرف مواجهيم. در همه دنيا ا بحثبسته است، به مبحث فرهنگ مصرفي در ايران اشاره داشت و گفت: ما در كشور ب

كنند. اما اين مساله با فرهنگ مصرفي ما مغايرت تر است. مسووالن بهداشتي ما هم اين را تاييد ميو... منجمد، بهداشتي گويند مرغ وگوشتمي
هاي حجتي درخصوص غيير فرهنگ را فراهم كنيم. صحبتخوري، فرهنگي معمول و رايج است. اما بايد مقدمات اين تدارد. در كشور ما تازه
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هزار تا يك  800گندم نيز شنيدني بود. در ابتداي اين مبحث او به تامين گندم صنف و صنعت اشاره كرد و گفت: امسال صنف و صنعت بين 
بيني شده كه از سال آينده هم پيش اداقتص ميليون تن گندم را خودشان تهيه كردند. اين موضوع بار دولت را كاهش داد. در مصوبه شوراي

يابد. سال گذشته در اغلب هاي آزادپز هم بايد با قيمت تمام شده گندم را خريداري كنند. در اين صورت نيز قطعا سرانه مصرف كاهش مينانوايي
آن مربوط به خروج غيررسمي اين شدت افزايش پيدا كرد كه بخشي از سرانه مصرف به اي بودند،خصوص محصوالتي كه يارانهمحصوالت به

گذاران اعتقاد دارند كه بايد نان را به كند؛ اما سياستها و بار كشور كاهش پيدا ميها هزينهمحصوالت از مرزها بود. البته اگرچه با اين سياست
و به موضوع ديگري درخصوص گندم اشاره كرد پذيرد. ادست مردم برسانند و متاسفانه توليد گندم ما از اين سياست تاثير منفي ميقيمت ارزان به

ها اين كار را رود. بعضي از واسطهشود از كمباين به كاميون و از آنجا به مراكز خريد ميدرصد گندمي كه تحويل سيلوها مي 90و گفت: بيش از 
منفي را نبايد به همه تعميم داد. بحث غربال  فروشند. اما اتفاقاتدهند و برخي از كشاورزان هم كه بضاعت كمتري دارند خودشان ميانجام مي

شود. امكان دارد كسي هم سال است كه به همين شيوه انجام مي 30گندم هم مطرح شد كه الزم است به اين نكته اشاره كنم كه غربال گندم 
شكل غربال نبود بلكه مساله قيمت هاي گذشته مطرح شود، مدر اين ميان خالفي كند؛ اما آنچه باعث شد امسال اين موضوع بيشتر از سال

خريدند. اما سبوس را حدود تومان مي 660ها گندم را بانداده بودند. آسياب افزايش قيمت درصد 130سبوس بود. سبوس را از بهمن تا شهريور 
خواست قيمت را افزايش بدهد. نميهم  تنظيم بازار تومان تصويب كرده بودند. من با اين موضوع مخالف بودم. دامداران هم مخالف بودند. 1250

اي صادر كند. ما به ستاد اعتراض كرديم كه چرا زيان آردسازان را اما زيان توليدكنندگان آرد موج شد تا ستاد براي حمايت از آنها چنين مصوبه
مورد غربال گندم وجود دارد، بايد با سازمان  اي كه درطور جبران كرديد؟ متاسفانه كارهايي انجام شد كه مورد تاييد ما نبود. البته هر مسالهاين
واردات گندم را  پشت صحنه درميان گذاشته شود. حجتي در اين نشست اعالم كرد كه قرار است امسال گندم وارد كشور شود و استاندارد ملي
سال  50پارسال در  خشكسالي يلش هم بماند.رغم آنكه توليد گندم امسال افزايش داشت، اما دولت نتوانست گندم بخرد. دالطور بيان كرد: بهاين

ها به اندازه سابقه بود، ولي ما يك ميليون تن بيشتر از امسال خريد داشتيم. در واقع كشاورزان به ما گندم نفروختند. در بعضي از استانگذشته بي
ها هم كمتر از اختيار ما قرار دادند. البته مابقي استانهاي غرب و شمال غرب گندم اندكي را در كشت آبي هم به ما گندم فروخته نشد. استان

تومان خريده شود، مسلما  3400-3500تومان باشد و آن سوي مرزهاي ما  1800-1900سال قبل به ما گندم فروختند. وقتي كه هر كيلو جو 
در طول تاريخ هم جو را با قيمت كمتر از گندم مي آيد. توجه داشته باشيد كه اغلب كشاورزان، دامدار هم هستند و هميشهوجود ميمشكالتي به

تامين، خريدند. از نظر آنها جو ارزشي كمتر از گندم دارد. به هر حال دولت امسال بايد مقداري گندم وارد كنند، ولي در حوزه ما نيست و مسوول 
تومان وارد  2430ما به من بگوييد كه آيا كنجاله هاي دامي نيز ضمن قبول انتقادات عنوان كرد: شوزارت صمت است. حجتي در مورد نهاده
ها را با اين قيمت فروخت؟ يعني فاصله تومان نفروختند؟ چه كسي اين كنجاله 4700هزار تومان و  5كشور نشد؟ آيا همان كنجاله را با قيمت 

شب  بدهيم و نهاده وارد كنيم. ولي آيا اينكه مرغ درقيمتي از واردكننده اصلي تا مرغدار دو برابر بود. ما قبول داريم كه اين خدمت را انجام 
هزار تومان خريديم. البته ما  5گفت كنجاله را فروشي؟ ميپرسيديم چرا با اين قيمت ميهزار تومان برسد، درست است؟ از مرغدار مي 17به  عيد

گفت تمام تومان به آنها داده بوديم؛ اما به ما مي 2430ما با دانستيم آنها تنها بخشي از كنجاله را با اين قيمت خريده بودند و بخشي هم هم مي
دنبال اين نيستيم كه مرغدار و واردكننده به زحمت بيفتند. اما كنجاله را به اين قيمت خريده است. بنابراين با اين مسائل برخورد كرديم. ما به

كننده توماني به مصرف 4200گويند ارز ي نداريم. او ادامه داد: بعضي مينظرمسووليم. اگر شما راهكاري داريد ارائه دهيد. ما با شما اختالف
هزار تومان  26تا  25 قيمت مرغ نيمايي كنجاله را تهيه كنيم، ارز نهايي نرسيده است. اين تفكر اشتباه است. سازمان حمايت اعالم كرد كه اگر با

دي  كننده واقعي برسد. البته اتفاقي كه درگيرد، به مصرفدر اختيار افراد قرار ميتوماني كه با مشكالت زيادي  4200ارز خواهيمشود. ما ميمي
ها رد و بدل نشود و احساس شود در بازار با و بهمن ماه پارسال در اين باره افتاد به دليل مبادالت بانكي بود. كافي است يك ماه حواله ماه

كشد. او در پاسخ به يكي از اعضا درخصوص اين تنش را بگيريم، چند ماه طول ميشويم تا زماني كه ما بخواهيم جلوي كسري مواجه مي
فروشند؟ البته االن مسووليت تامين را وزارت صمت بر عهده دارد و ما فقط دالر را كجا مي 2دانم گوشت كيلويي واردات گوشت گفت: من نمي

است. اگر مغولستان است كه در  دالر 7/ 5گر استرالياست كه آنجا گوشت هر كيلو ا كنيم. اما اين گوشت با اين قيمت كجاست؟توليد را اداره مي
هزار تومان بفروشد  30- 40دالري وجود دارد برود وارد كند و  2كند گوشت دالر است. هر كسي فكر مي 5قيمت گوشت كشتارگاه به من گفتند

دالري  2را نگرفته است. هيچ محدوديتي وجود ندارد. برويد گوشت  هزار تومان عرضه نشود. كسي هم جلوي شان 80هاي تا گوشت با قيمت
وضعيت لجام  كود شود. وزير جهادكشاورزي به موضوع باقيمانده سموم اشاره كرد و گفت: در بحث سم وبياوريد. دالرش هم نيمايي حساب مي
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كنيم. در پيچي شود، مقابله ميهر سمي با هر حدي نسخه سال است مشغول ساماندهي آن هستيم. ما با اين مساله كه 6اي داشتيم كه گسيخته
مان از اين لحاظ براي صادرات حاضر محصوالتايم و درحالموضوع حد سموم در موادغذايي و كشاورزي، به استانداردهاي جهاني نزديك شده

تي اولين اقدام ماست كه در يك شورا آن را بررسي ميدانيم. ساماندهي نوع و جنس سم واردامشكلي ندارند. البته باقيمانده سموم را مجاز نمي
تريم. راهكارش براي صدور هم اين است كه اي دارد. در محصوالت باغي در اين باره عقبكنيم. آن خريدار خارجي هم به اين مساله توجه ويژه

ها را در مورد او عنوان كرد: من قضاوت برخي از دولتيبار هستند براي صادرات استفاده كنيم. وترههاي ميوهنبايد از محصوالتي كه در ميدان
كنم؛ ولي هميشه هم نگران ها نگاه ميكننده توجهي ندارم. من متهم شدم به اينكه فقط به توليدكنندهگويند به مصرفخودم قبول ندارم كه مي

بيند. او در پاسخ به مشكالت يك طرف آسيب ميپايين آمدن قيمت بودم و هم نگران باال رفتن قيمت؛ چراكه در صورت وقوع هر كدام، 
صادراتي فعاالن اقتصادي حوزه كشاورزي گفت: هميشه مسووليت صادرات با وزارت صمت بوده و هست. ممكن است تصور شود كه موضوع 

وكار دارم و اگر جلوي صادرات را تفاوت باشم؛ چون من با توليدكنندگان سرتوانم به اين مساله بيصادرات اصال به من ربطي ندارد؛ اما من نمي
شوند. براي جلوگيري از اين موضوع دست به دامان همه ميها متالشي ميشود، توليدكنندهخصوص در مورد كاالهايي كه خراب ميبگيرند به

گذرد، مورد رضايت يستم ما ميهاي زير مجموعه خود نيز گاليه كرد و گفت: شما تصور نكنيد كه هر آنچه در ساو درباره برخي از سازمان  شوم.
گيري ما است. جهادكشاورزي دو سه سازمان حاكميتي دارد كه بنده بيشتر از همه شما با آنها مساله دارم. هر روز بايد به آنها تذكر بدهم و پي

شود. ولي هميشه يك عده د ميدار هم عنوان كرد كه اين مساله رنجي است كه به صادركنندگان ما وارهاي يخچالكنم. حجتي در مورد كاميون
  كردند و هنوز هم با آن مخالفند. با اين موضوع مخالفت مي
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  عصر اقتصاد  - 1398مهر  30                                        

   رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي مطرح كرد:
  تومان 400هزار و  13قيمت مرغ، 

تومان از  300تومان است كه  850هزار و  8جديدترين وضعيت قيمت مرغ، اظهار كرد: اكنون قيمت مرغ زنده معادل ، درباره  خاني مهدي يوسف 
تومان  400هزار و  13و در واحدهاي صنفي معادل  200هزار و  12ها به قيمت  نرخ مصوب خود باالتر است. همچنين مرغ گرم در كشتارگاه

التفاوت قيمت مرغ در  ته اكنون نسبت به دو روز گذشته قيمت مرغ كاهش يافته است، تصريح كرد: دليل مابهشود. وي با بيان اينكه الب عرضه مي
خاني ادامه داد: واحدهاي  يوسف دهند.  ها قرار نمي بازار با نرخ مصوب اين است كه مرغداران مرغ زنده را به نرخ مصوب در اختيار كشتارگاه

هاي توليدشان را تامين كنند كه به همين دليل، مرغ را به  درصدي هم شايد بتوانند هزينه 3يشتر، با سود پرفروش عرضه مرغ به دليل فروش ب
درصدي  8رسانند؛ درحاليكه واحدهاي ديگر عرضه مرغ به علت فروش كم، تنها با سود  نرخ مصوب در مراكز عرضه سطح شهر به فروش مي

 400هزار و  13كنند و آن را به قيمت  تومان به نرخ خريد مرغ اضافه مي 1000و به همين خاطر  هاي توليد خود را پوشش دهند توانند هزينه مي
رسانند. رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي در پايان با بيان اينكه قيمت اقالم مرغ هم به نسبت قيمت مرغ تغيير  تومان به فروش مي

 26و فيله مرغ معادل  500هزار و  23تومان، سينه بدون كتف به قيمت  500هزار و  22قيمت كند، اظهار كرد: اكنون سينه مرغ با كتف به  مي
    منبع: ايسنا رسد.  تومان در مراكز عرضه سطح شهر به فروش مي 500هزار و 
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  روزنامه سبزينه  - 1398مهر  30                                        

   فروشند الكچري كيلويي يكميليون تومان در فضاي مجازي ميهايي را با عنوان  سودجويان گوشت
   سازي براي حفظ گراني الكچري، جريان  عرضه گوشت

هاي اينترنتي با استفاده از  برخي فروشگاه  كنند،  وپنجه نرم مي كه بسياري از مردم با افزايش قيمت بسياري از كاالهاي اساسي دست درحالي 
ها مدعي  كنند. برخي از اين شركت هاي نجومي مي و شهروندان خاص خود اقدام به فروش برخي محصوالت با نرخبرخي ادعاها براي مشتريان 

   دهند. ها، بهترين گوشت را از نظر كيفيت در اختيار مشتري قرار مي اند كه با استفاده از نوعي تغذيه خاص براي نژادي از گاو و گوساله شده
كند  پا مي وغريب سروصدا به هاي عجيب هاي شمال شهر با قيمت ري در فضاهاي اينترنتي و برخي فروشگاههاي الكچ هرازگاهي عرضه گوشت

هاي  هاي الكچري با قيمت اگرچه برخي مسئوالن بر اين باورند كه عرضه گوشت   كه هريك از مسئوالن واكنشي نسبت به اين موضوع دارند.
طور كامل  كنند و به ي عوام فريبي است كه برخي قشرهاي خاص اقدام به خريد آن در بازار ميهاي شمال شهر تنها نوع گزاف در برخي مغازه

اصطالح  هاي به منكر پرورش دام با شرايط خاص در واحدهاي دامداري هستند، اما در مقابل رئيس انجمن صنفي گاوداران معتقد است كه گوشت
كنندگان معتقدند دام با گرفتن  از طرف ديگر برخي عرضه  اش شير است) و بع تغذيهالكچري همان گوشت ويل (گوشتي كه گوساله آن تنها من

ميليون  دهد كه اين امر باعث افزايش قيمت تا كيلويي يك ها قرار مي ماساژ عضالني، گوشتي با بافت لطيف و ساختاري مناسب در اختيار آن
رسد  نظر مي رو شده است، به به م در واحدهاي دامداري با روند نزولي در بازار روسبب ترافيك دا در شرايطي كه قيمت گوشت به   تومان مي شود.

هاي كاذب و سودجويي در بازار است؛ چراكه طبق  نوعي فضاسازي براي حفظ قيمت هاي الكچري گوشت اذعان برخي فروشندگان مبني بر عرضه
بندي عرضه  نمونه بسته       ي با شرايط خاص در كشور صادر نشده است.هاي الكچر ربط تاكنون مجوزي براي پرورش دام اظهارات مسئوالن ذي

هاي الكچري و ادعاي برخي فروشندگان  رويم تا از صحت و سقم پرورش دام ربط مي حال به سراغ مسئوالن ذي   گوشت ويل در فضاي مجازي
كه عرضه  با اشاره به اين گوشت گوسفندي، اصغر ملكي، رئيس اتحاديه علي   هاي گزاف در بازار باخبر شويم. ها با نرخ مبني بر توزيع اين گوشت

هاي الكچري،  گوشت الكچري در بازار صحت ندارد، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باوجود اذعان برخي فروشندگان مبني بر توزيع گوشت
وي افزود: عرضه دام الچكري بايد در    شود. اده نميهاي خاص پرورش د اين موضوع كذب است؛ چراكه به هيچ عنوان دام در دامداري

هايي كه در  ملكي ادامه داد: دام   هاي خاص و كامالً مكانيزه صورت گيرد كه تاكنون مجوزي در اين خصوص صادر نشده است. دامداري
كنند كه ممكن است  ت بهتري توليد ميوهواي مناسب، گوشت با كيفي سبب برخورداري از آب شوند، به هاي فضاي باز نگهداري مي دامداري

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به    عنوان گوشت الكچري اقدام به عرضه در بازار كنند. هاي هنگفت به برخي سودجويان با قيمت
رو هريك از  شور وجود ندارد، ازاينكه دامداري مكانيزه در ك فريبي است، بيان كرد: با توجه به آن كه توزيع دام و گوشت الكچري نوعي عوام اين

ها الكچري است، با ادله و مستندات الزم ثابت كنند كه از كدام اتحاديه پروانه توليدي اخذ  كنند گوشت توزيعي آن فروشندگاني كه ادعا مي
تاكنون مجوزي در خصوص توليد دام سبك كه  وي با اشاره به اين   اند يا اين دام در كدام دامداري پرورش و كدام كشتارگاه ذبح شده است. كرده

عنوان رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تاكنون مجوزي در خصوص توليد دام  و سنگين الكچري در كشور صادر نشده است، افزود: بنده به
تفاوتي در        ريافت كنند.دهندگان مجوز توليد را بايد از اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي د كه پرورش ام، درحالي الكچري در كشور صادر نكرده

سعيد سلطاني، مديرعامل اتحاديه دامداران كشور، نيز با تكذيب پرورش دام الكچري در كشور    كيفيت گوشت شمال و جنوب شهر وجود ندارد
كنند، اما  در بازار ميبهانه فريب قشري خاص اقدام به عرضه گوشت الكچري با نرخ باال  اظهار كرد: اگرچه برخي فروشندگان شمال شهر به

وي در واكنش به اظهارات برخي    ها وجود ندارد. اصطالح الكچري با ساير دام سبب نبود شرايط خاص پرورش تفاوتي ميان گوشت و دام به به
شود و همواره غذاي  كه گوشت از طريق دام توليد مي هاي الكچري در كشور افزود: با توجه به آن فروشندگان مبني بر خوراك و نهاده خاص دام

هاي الكچري و شرايط پرورش در فضاي خاص واقعيت ندارد و هر  رو بيان اظهاراتي مبني بر خوراك مخصوص دام اصلي دام علوفه است، ازاين
ا تابع سلطاني قيمت گوشت در بازار داخل ر   فريبي قشري خاص هستند. دنبال سودجويي و عوام هاي خاص به روز سودجويان با اتخاذ روش
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كه اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي و همچنين اتحاديه دامداران مجوزي در خصوص پرورش  عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به آن
مديرعامل    شود. هاي دلخواه فروشندگان در بازار عرضه مي اصالح الكچري با نرخ هاي به هاي الكچري صادر نكرده است، بنابراين گوشت دام

هاي  كه عمده دام كه تفاوتي در كيفيت گوشت توزيعي شمال و جنوب شهر وجود ندارد، بيان كرد: با توجه به آن يه دامداران با اشاره به ايناتحاد
هاي خاص اقدام به عرضه گوشت با  ها با روش توزيعي مربوط به استان كردستان از كيفيت بااليي برخوردار است، اما فروشندگان برخي مغازه

منصور پوريان، رئيس شوراي    هاي الكچري در بازار سودآوري برخي فروشندگان با عرضه گوشت       كنند. هاي گزاف در بازار مي نرخ
كنندگان دام كشور، نيز فروش گوشت الكچري را غيرقانوني دانست و گفت: با توجه به فراواني گوشت، برخي افراد سودجو در فضاي  تأمين

سبب شرايط مساعد اقليمي، با  كه امسال به دنبال سودآوري كاذب و حفظ وضع موجود هستند؛ درحالي هاي شمال شهر به اهاينترنتي و فروشگ
هاي قبلي  وي افزود: با توجه به روند نزولي قيمت گوشت، برخي فروشندگان درصدد حفظ گراني   رو هستيم. به افزايش توليد و عرضه در بازار رو

هاي الكچري را يك  پوريان عرضه گوشت   اند. سبب ازدياد عرضه، فروشندگان وارد فضاي رقابتي شده ن در حالي است كه بهدر بازار هستند؛ اي
هاي توليدي وجود ندارد،  كه تفاوتي ميان شرايط پرورش دام هاي موجود در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آن سازي براي حفظ گراني جريان

كه چنين اظهاراتي واقعيت  شود، درحالي هاي خاص با علوفه متفاوت پرورش داده مي هاي الكچري در دامداري كنند كه دام برخي افراد اذعان مي
كنندگان دام كشور ادامه داد: در شرايطي كه قيمت دام زنده و گوشت  رئيس شوراي تأمين   كنند. ها از گندم، جو و كاه تغذيه مي ندارد و تمامي دام

هاي  رو هستيم، همانند گذشته برخي افراد موضوع گوشت به ها رو زولي به خود گرفته است و همواره با ترافيك دام در سطح دامداريقرمز روند ن
وي قيمت كنوني    هاي هنگفتي را از اين محل به جيب بزنند. ها مطرح كردند تا بتوانند سود هاي اينترنتي و برخي فروشگاه الكچري را در سايت

هاي الكچري با  هزار تومان اعالم كرد و افزود: با وجود عرضه گوشت 80هزار تومان و گوشت گوساله را  95گوشت گوسفندي را  هر كيلو
كه موقعيت و شرايط متفاوتي در پرورش دام  سبب آن هاي گزاف در بازار امكان خريد براي تمامي اقشار جامعه وجود ندارد و از طرفي به نرخ

هاي الكچري همان گوشت ويل  عرضه گوشت       تر فضاسازي است تا واقعيت. هاي الكچري بيش راتي مبني بر عرضه گوشتنداريم، بيان اظها
كه آيا عرضه گوشت الكچري صحت دارد، اظهار كرد: گوشت الكچري  درباره اين احمد مقدسي، رئيس انجمن صنفي گاوداران كشور، نيز   است

هاي فعلي را اجحاف در  وي عرضه گوشت الكچري با نرخ   شود. ون در برخي مناطق شمال شهر عرضه مياكن همان گوشت ويل است كه هم
ها حاوي آهن نباشد، اما  اصطالح الكچري تنها بايد شير مصرف كنند تا خوراك آن هاي ويل يا به كنندگان دانست و گفت: گوساله حق مصرف

مقدسي ادامه داد:    اي خاص قدرت خريد آن را دارند. كننده است كه تنها عده اف در حق مصرفميليون تومان به باال اجح هاي يك عرضه با نرخ
هاي توزيعي به هيچ  كنند، اما بدانند گوشت اصطالح الكچري در بازار مي هاي به اي خاص اقدام به خريد گوشت اگرچه در شرايط فعلي تنها عده

ها متفاوت است،  هاي الكچري با ديگر دام كه شرايط پرورش دام وداران در پايان با بيان اينرئيس انجمن صنفي گا   عنوان گوشت ويل نيست.
    ها تفاوت معناداري دارد. حدي سخت است كه با اذعان فروشندگان اين گوشت ها به تصريح كرد: البته شرايط پرورش اين دام
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  روزنامه سبزينه  - 1398مهر  30                                        

   فروشند هايي را با عنوان الكچري كيلويي يكميليون تومان در فضاي مجازي مي سودجويان گوشت
   سازي براي حفظ گراني الكچري، جريان  عرضه گوشت

اينترنتي با استفاده از هاي  برخي فروشگاه  كنند،  وپنجه نرم مي كه بسياري از مردم با افزايش قيمت بسياري از كاالهاي اساسي دست درحالي 
ها مدعي  كنند. برخي از اين شركت هاي نجومي مي برخي ادعاها براي مشتريان و شهروندان خاص خود اقدام به فروش برخي محصوالت با نرخ

   دهند. تري قرار ميها، بهترين گوشت را از نظر كيفيت در اختيار مش اند كه با استفاده از نوعي تغذيه خاص براي نژادي از گاو و گوساله شده
كند  پا مي وغريب سروصدا به هاي عجيب هاي شمال شهر با قيمت هاي الكچري در فضاهاي اينترنتي و برخي فروشگاه هرازگاهي عرضه گوشت

هاي  يمتهاي الكچري با ق اگرچه برخي مسئوالن بر اين باورند كه عرضه گوشت   كه هريك از مسئوالن واكنشي نسبت به اين موضوع دارند.
طور كامل  كنند و به هاي شمال شهر تنها نوعي عوام فريبي است كه برخي قشرهاي خاص اقدام به خريد آن در بازار مي گزاف در برخي مغازه

اصطالح  هاي به منكر پرورش دام با شرايط خاص در واحدهاي دامداري هستند، اما در مقابل رئيس انجمن صنفي گاوداران معتقد است كه گوشت
كنندگان معتقدند دام با گرفتن  از طرف ديگر برخي عرضه  اش شير است) و الكچري همان گوشت ويل (گوشتي كه گوساله آن تنها منبع تغذيه

ميليون  دهد كه اين امر باعث افزايش قيمت تا كيلويي يك ها قرار مي ماساژ عضالني، گوشتي با بافت لطيف و ساختاري مناسب در اختيار آن
رسد  نظر مي رو شده است، به به سبب ترافيك دام در واحدهاي دامداري با روند نزولي در بازار رو در شرايطي كه قيمت گوشت به   شود. تومان مي

هاي كاذب و سودجويي در بازار است؛ چراكه طبق  نوعي فضاسازي براي حفظ قيمت هاي الكچري گوشت اذعان برخي فروشندگان مبني بر عرضه
بندي عرضه  نمونه بسته       هاي الكچري با شرايط خاص در كشور صادر نشده است. ربط تاكنون مجوزي براي پرورش دام الن ذياظهارات مسئو

هاي الكچري و ادعاي برخي فروشندگان  رويم تا از صحت و سقم پرورش دام ربط مي حال به سراغ مسئوالن ذي   گوشت ويل در فضاي مجازي
كه عرضه  با اشاره به اين گوشت گوسفندي، اصغر ملكي، رئيس اتحاديه علي   هاي گزاف در بازار باخبر شويم. ها با نرخ شتمبني بر توزيع اين گو

هاي الكچري،  گوشت الكچري در بازار صحت ندارد، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باوجود اذعان برخي فروشندگان مبني بر توزيع گوشت
وي افزود: عرضه دام الچكري بايد در    شود. هاي خاص پرورش داده نمي ه به هيچ عنوان دام در دامدارياين موضوع كذب است؛ چراك

هايي كه در  ملكي ادامه داد: دام   هاي خاص و كامالً مكانيزه صورت گيرد كه تاكنون مجوزي در اين خصوص صادر نشده است. دامداري
كنند كه ممكن است  وهواي مناسب، گوشت با كيفيت بهتري توليد مي سبب برخورداري از آب شوند، به هاي فضاي باز نگهداري مي دامداري

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به    عنوان گوشت الكچري اقدام به عرضه در بازار كنند. هاي هنگفت به برخي سودجويان با قيمت
رو هريك از  كه دامداري مكانيزه در كشور وجود ندارد، ازاين ان كرد: با توجه به آنفريبي است، بي كه توزيع دام و گوشت الكچري نوعي عوام اين

ها الكچري است، با ادله و مستندات الزم ثابت كنند كه از كدام اتحاديه پروانه توليدي اخذ  كنند گوشت توزيعي آن فروشندگاني كه ادعا مي
كه تاكنون مجوزي در خصوص توليد دام سبك  وي با اشاره به اين   تارگاه ذبح شده است.اند يا اين دام در كدام دامداري پرورش و كدام كش كرده

عنوان رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تاكنون مجوزي در خصوص توليد دام  و سنگين الكچري در كشور صادر نشده است، افزود: بنده به
تفاوتي در        وليد را بايد از اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي دريافت كنند.دهندگان مجوز ت كه پرورش ام، درحالي الكچري در كشور صادر نكرده

سعيد سلطاني، مديرعامل اتحاديه دامداران كشور، نيز با تكذيب پرورش دام الكچري در كشور    كيفيت گوشت شمال و جنوب شهر وجود ندارد
كنند، اما  ري خاص اقدام به عرضه گوشت الكچري با نرخ باال در بازار ميبهانه فريب قش اظهار كرد: اگرچه برخي فروشندگان شمال شهر به

وي در واكنش به اظهارات برخي    ها وجود ندارد. اصطالح الكچري با ساير دام سبب نبود شرايط خاص پرورش تفاوتي ميان گوشت و دام به به
شود و همواره غذاي  كه گوشت از طريق دام توليد مي د: با توجه به آنهاي الكچري در كشور افزو فروشندگان مبني بر خوراك و نهاده خاص دام

هاي الكچري و شرايط پرورش در فضاي خاص واقعيت ندارد و هر  رو بيان اظهاراتي مبني بر خوراك مخصوص دام اصلي دام علوفه است، ازاين
سلطاني قيمت گوشت در بازار داخل را تابع    اص هستند.فريبي قشري خ دنبال سودجويي و عوام هاي خاص به روز سودجويان با اتخاذ روش
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كه اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي و همچنين اتحاديه دامداران مجوزي در خصوص پرورش  عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به آن
مديرعامل    شود. ندگان در بازار عرضه ميهاي دلخواه فروش اصالح الكچري با نرخ هاي به هاي الكچري صادر نكرده است، بنابراين گوشت دام

هاي  كه عمده دام كه تفاوتي در كيفيت گوشت توزيعي شمال و جنوب شهر وجود ندارد، بيان كرد: با توجه به آن اتحاديه دامداران با اشاره به اين
هاي خاص اقدام به عرضه گوشت با  ها با روش توزيعي مربوط به استان كردستان از كيفيت بااليي برخوردار است، اما فروشندگان برخي مغازه

منصور پوريان، رئيس شوراي    هاي الكچري در بازار سودآوري برخي فروشندگان با عرضه گوشت       كنند. هاي گزاف در بازار مي نرخ
شت، برخي افراد سودجو در فضاي كنندگان دام كشور، نيز فروش گوشت الكچري را غيرقانوني دانست و گفت: با توجه به فراواني گو تأمين

سبب شرايط مساعد اقليمي، با  كه امسال به دنبال سودآوري كاذب و حفظ وضع موجود هستند؛ درحالي هاي شمال شهر به اينترنتي و فروشگاه
هاي قبلي  ن درصدد حفظ گرانيوي افزود: با توجه به روند نزولي قيمت گوشت، برخي فروشندگا   رو هستيم. به افزايش توليد و عرضه در بازار رو

هاي الكچري را يك  پوريان عرضه گوشت   اند. سبب ازدياد عرضه، فروشندگان وارد فضاي رقابتي شده در بازار هستند؛ اين در حالي است كه به
هاي توليدي وجود ندارد،  امكه تفاوتي ميان شرايط پرورش د هاي موجود در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آن سازي براي حفظ گراني جريان

كه چنين اظهاراتي واقعيت  شود، درحالي هاي خاص با علوفه متفاوت پرورش داده مي هاي الكچري در دامداري كنند كه دام برخي افراد اذعان مي
در شرايطي كه قيمت دام زنده و گوشت كنندگان دام كشور ادامه داد:  رئيس شوراي تأمين   كنند. ها از گندم، جو و كاه تغذيه مي ندارد و تمامي دام

هاي  رو هستيم، همانند گذشته برخي افراد موضوع گوشت به ها رو قرمز روند نزولي به خود گرفته است و همواره با ترافيك دام در سطح دامداري
وي قيمت كنوني    ين محل به جيب بزنند.هاي هنگفتي را از ا ها مطرح كردند تا بتوانند سود هاي اينترنتي و برخي فروشگاه الكچري را در سايت

هاي الكچري با  هزار تومان اعالم كرد و افزود: با وجود عرضه گوشت 80هزار تومان و گوشت گوساله را  95هر كيلو گوشت گوسفندي را 
شرايط متفاوتي در پرورش دام  كه موقعيت و سبب آن هاي گزاف در بازار امكان خريد براي تمامي اقشار جامعه وجود ندارد و از طرفي به نرخ

هاي الكچري همان گوشت ويل  عرضه گوشت       تر فضاسازي است تا واقعيت. هاي الكچري بيش نداريم، بيان اظهاراتي مبني بر عرضه گوشت
كرد: گوشت الكچري  كه آيا عرضه گوشت الكچري صحت دارد، اظهار درباره اين احمد مقدسي، رئيس انجمن صنفي گاوداران كشور، نيز   است

هاي فعلي را اجحاف در  وي عرضه گوشت الكچري با نرخ   شود. اكنون در برخي مناطق شمال شهر عرضه مي همان گوشت ويل است كه هم
ا ها حاوي آهن نباشد، ام اصطالح الكچري تنها بايد شير مصرف كنند تا خوراك آن هاي ويل يا به كنندگان دانست و گفت: گوساله حق مصرف

مقدسي ادامه داد:    اي خاص قدرت خريد آن را دارند. كننده است كه تنها عده ميليون تومان به باال اجحاف در حق مصرف هاي يك عرضه با نرخ
يچ هاي توزيعي به ه كنند، اما بدانند گوشت اصطالح الكچري در بازار مي هاي به اي خاص اقدام به خريد گوشت اگرچه در شرايط فعلي تنها عده

ها متفاوت است،  هاي الكچري با ديگر دام كه شرايط پرورش دام رئيس انجمن صنفي گاوداران در پايان با بيان اين   عنوان گوشت ويل نيست.
    ها تفاوت معناداري دارد. حدي سخت است كه با اذعان فروشندگان اين گوشت ها به تصريح كرد: البته شرايط پرورش اين دام
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  روزنامه كيهان  - 1398مهر  30                                        

   با تصميم كارگروه تنظيم بازار صورت گرفت
  ماه 3افزايش دوباره قيمت لبنيات در كمتر از 

  قيمت لبنيات با تصميم كارگروه تنظيم بازار به فاصله كمتر از سه ماه بار ديگر افزايش يافته است. 

تير ماه سال جاري افزايش يافته بود به فاصله كمتر از سه ماه قيمت اين  10هاي لبني در  درحالي كه نرخ فرآورده تسنيمبه گزارش خبرگزاري 
مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت از  افزايش يافت. رستمي؛ محصوالت دوباره با تصميم كارگروه تنظيم بازار

ترين  سقف قيمت كيفي نندگان اعالم كرد: براساس آخرين تصميمات گرفته شده در چهلمين جلسه كارگروه تنظيم بازارمصرف كنندگان و توليدك
افزود: بر اين اساس و با توجه به دريافت اطالعاتي مبني بر افزايش  هاي لبني تعيين و ابالغ شده است. وي قلم فرآورده 14شير خام و همچنين 

هاي مصوب انجام گرفته است. گفتني  سوي واحدهاي دامداري صنعتي، پيگيري الزم درخصوص رعايت سقف قيمت قيمت شير خام به ويژه از
زيادي از مردم توان مصرف اين محصوالت با  يابد كه بخش افزايش مي به فاصله كمتر از سه ماه است، قيمت لبنيات در حالي بار ديگر و

توسط سازمان حمايت را ابالغ نكرده است. بنابر اين گزارش، توليد  هاي جديد لبنيات ع لبني هنوز نرخهاي قبلي را ندارند. البته انجمن صناي قيمت
را  صادرات اين محصول در بازارهاي داخلي، كاهش فروش محصوالت براي رهايي از ضرر و زيان احتمالي ناشي از هاي لبني كنندگان فرآورده

سازمان حمايت از  شده كه صادرات اين محصول سود مناسبي داشته باشد. همچنين رئيساند؛ كاهش ارزش پول ملي باعث  افزايش داده
فروشي شيرخام عليرغم كاهش قيمت سبوس از معاون وزير جهاد كشاورزي خواست تا دامداران  كنندگان با توجه به گران كنندگان و توليد مصرف

اي به رضايي؛ معاون امور توليدات دامي  فارس، عباس تابش با ارسال نامهقيمت مصوب عرضه شير خام را رعايت كنند. به گزارش خبرگزاري 
  فروشي شيرخام و رعايت قيمت مصوب از سوي دامداران شد.  وزارت جهاد كشاورزي خواستار جلوگيري از گران
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   كرده! كوبيده با دالر چرخ
  در بازار صحت دارد؟» گوشت الكشري«آيا عرضه 

رسد كه اذعان برخي  نظر مي رو شده؛ چنين به سبب ترافيك دام در واحدهاي دامداري، با روند نزولي در بازار روبه كه قيمت گوشت به درشرايطي 
ي در بازار است؛ چراكه طبق اظهارات هاي كاذب و سودجوي هاي الكشري، نوعي فضاسازي براي حفظ قيمت بر عرضه گوشت فروشندگان مبني
  هاي الكشري با شرايط خاص در كشور صادر نشده است. ربط؛ تاكنون مجوزي براي پرورش دام مسئوالن ذي

هاي  بر توزيع گوشت با وجود اذعان برخي فروشندگان مبني اينكه عرضه گوشت الكشري در بازار صحت ندارد، گفت:  به اصغر ملكي بااشاره علي
. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي  شود هاي خاص پرورش داده نمي عنوان دام در دامداري هيچ موضوع كذب است؛ زيرا به ي اما اينالكشر
خصوص صادر  هاي خاص و كامالً مكانيزه صورت گيرد كه تاكنون هم مجوزي دراين عرضه دام الكشري بايد در دامداري باره توضيح داد:  دراين
وهواي مناسب، گوشت با كيفيت بهتري  سبب برخورداري از آب شوند، به داري مي هاي فضاي باز نگه هايي كه در دامداري دام د: . وي ادامه دا نشده

. وي درادامه،  عنوان گوشت الكشري اقدام به عرضه در بازار كنند هاي هنگفت به كنند كه ممكن است برخي سودجويان باقيمت توليد مي
ازآنجاكه دامداري مكانيزه در كشور وجود ندارد، پس هريك از  ست؛ افزود:  فريبي دام و گوشت الكشري، نوعي عوام اينكه توزيع به بااشاره

ست، با ادله و مستندات الزم ثابت كنند كه از كدام اتحاديه پروانه توليدي اخذ كردند  كنند گوشت توزيعي آنها الكشري فروشندگاني كه ادعا مي
اينكه تاكنون مجوزي درخصوص توليد دام سبك و سنگين  به . وي بااشاره مداري پرورش و كدام كشتارگاه ذبح شدهيا اين دام در كدام دا

عنوان رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي، تاكنون مجوزي درخصوص توليد دام الكشري در  بنده به الكشري در كشور صادر نشده است، افزود: 
  . گان مجوز توليد را بايد از اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي دريافت كننددهند كه پرورش كشور صادر نكردم؛ درحالي

بهانه فريب قشري خاص، اقدام به  اگرچه برخي فروشندگان شمال شهر به سعيد سلطاني نيز با تكذيب پرورش دام الكشري در كشور، گفت: 
اصطالح  اطر نبود شرايط خاص پرورش، تفاوتي ميان گوشت و دام بهخ كنند اما بايد دانست كه به عرضه گوشت الكشري با نرخ باال در بازار مي

بر خوراك و نهاده خاص  به اظهارات برخي فروشندگان مبني . مديرعامل اتحاديه دامداران كشور درواكنش ها وجود ندارد الكشري با ساير دام
رو، بيان اظهاراتي  شود و همواره غذاي اصلي دام، علوفه است؛ ازاين آنكه گوشت ازطريق دام توليد مي به باتوجه هاي الكشري در كشور، افزود:  دام

هاي خاص،  هاي الكشري و شرايط پرورش در فضاي خاص، واقعيت ندارد و هرروز سودجويان با اتخاذ روش بر خوراك مخصوص دام مبني
آنكه  به باتوجه ابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: . وي قيمت گوشت در بازار داخل را ت فريبي قشري خاص هستند دنبال سودجويي و عوام به

هاي  هاي الكشري صادر نكرده؛ بنابراين، گوشت اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي و همچنين اتحاديه دامداران، مجوزي درخصوص پرورش دام
فاوتي در كيفيت گوشت توزيعي شمال و جنوب اينكه ت به . وي بااشاره شود هاي دلخواه فروشندگان در بازار عرضه مي اصطالح الكشري، با نرخ به

هاي توزيعي مربوط به استان كردستان از كيفيت بااليي برخوردار است اما فروشندگان برخي  آنكه عمده دام به باتوجه شهر وجود ندارد، بيان كرد: 
وريان فروش گوشت الكشري را غيرقانوني دانست .منصور پ كنند هاي گزاف در بازار مي هاي خاص اقدام به عرضه گوشت با نرخ ها با روش مغازه

دنبال سودآوري كاذب و  هاي شمال شهر به افراد سودجو در فضاي اينترنتي و فروشگاه به فراواني گوشت، برخي باتوجه باره عنوان كرد:  و دراين
. رئيس شوراي  رو هستيم ضه در بازار روبهسبب شرايط مساعد اقليمي، با افزايش توليد و عر كه امسال به حفظ وضع موجود هستند؛ درحالي

هاي قبلي در بازار هستند؛  به روند نزولي قيمت گوشت، برخي فروشندگان درصدد حفظ گراني باتوجه كنندگان دام كشور افزود:  تأمين
سازي  شري را يك جريانهاي الك . وي همچنين عرضه گوشت سبب ازدياد عرضه، فروشندگان وارد فضاي رقابتي شدند كه به ست درحالي اين

افراد اذعان  هاي توليدي وجود ندارد اما برخي آنكه تفاوتي ميان شرايط پرورش دام به باتوجه هاي موجود در بازار برشمرد و گفت:  براي حفظ گراني
ها  اتي واقعيت ندارد و تمام دامكه چنين اظهار شود؛ درحالي هاي خاص با علوفه متفاوت پرورش داده مي هاي الكشري در دامداري كنند كه دام مي

خود گرفته است و همواره با ترافيك  كه قيمت دام زنده و گوشت قرمز، روند نزولي به درشرايطي . وي ادامه داد:  كنند از گندم، جو و كاه تغذيه مي
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ها  هاي اينترنتي و برخي فروشگاه ايتهاي الكشري را در س افراد موضوع گوشت رو هستيم، همانند گذشته برخي ها روبه دام در سطح دامداري
هزارتومان و گوشت 95. وي قيمت كنوني هركيلو گوشت گوسفندي را  جيب بزنند محل به مطرح كردند تا بتوانند سودهاي هنگفتي را ازاين

خريد براي تمام اقشار جامعه  هاي گزاف در بازار، امكان هاي الكشري با نرخ باوجود عرضه گوشت هزارتومان اعالم كرد و افزود: 80گوساله را 
هاي الكشري، بيشتر  بر عرضه گوشت وجود ندارد و ازطرفي، چون موقعيت و شرايط متفاوتي در پرورش دام نداريم، پس بيان اظهاراتي مبني

همان گوشت ويل گوشت الكشري،  .احمد مقدسي نيز درباره اينكه آيا عرضه گوشت الكشري صحت دارد؟ اظهار كرد:  ست تا واقعيت فضاسازي
هاي فعلي  . رئيس انجمن صنفي گاوداران كشور عرضه گوشت الكشري با نرخ شود اكنون نيز در برخي مناطق شمال شهر عرضه مي است كه هم

هن اصطالح الكشري، تنها بايد شير مصرف كنند تا خوراك آنها حاوي آ هاي ويل يا به گوساله كنندگان دانست و گفت:  را اجحاف در حق مصرف
. وي  را دارند اي خاص قدرت خريد آن كننده است كه تنها عده باال، اجحاف در حق مصرف تومان به ميليون هاي يك نباشد اما عرضه آن با نرخ

كنند اما بايد بدانند كه  اصطالح الكشري در بازار مي هاي به اي خاص اقدام براي خريد گوشت اگرچه در شرايط فعلي تنها عده ادامه داد: 
ها متفاوت است،  هاي الكشري با ديگر دام اينكه شرايط پرورش دام . اين مقام درپايان بابيان عنوان گوشت ويل نيست هيچ هاي توزيعي به گوشت

        . ها تفاوت معناداري دارد حدي سخت است كه با اذعان فروشندگان، اين گوشت ها به البته شرايط پرورش اين دام تصريح كرد: 
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  آب زياد شد، مشكل كشت حل نشد

  
  هاي نبود الگوي كشت از نگاه وزير جهاد كشاورزي  چالش

  كنند سهيال يادگاريمتغيرهاي سياستگذاري كالن در بخش كشاورزي را تشريح مي» ايران«گو با وكارشناسان در گفت
هاي هاي فراوان سال آبي گذشته افزايش چشمگيري داشته است، اما چالشدليل بارشخبرنگاربا وجود اينكه توليد محصوالت كشاورزي به

آبي و خشكسالي چالش اصلي توليد و كشاورزي در كشور بود كه هاي كم آبي نمايان شده است. كمجاري بيش از سالبخش كشاورزي در سال
هاي سيل زده خسارت وارد كرد، اما در ها در بهار امسال با اينكه به كشاورزي استاننمود بيشتري پيدا كرد.ليكن افزايش بارشدر چند سال اخير 

هايي كه بيشترين خشكسالي را داشت، موجب افزايش توليد شد.بروز خودكفايي در توليد محصول استراتژيك برنج هاي ديگر و بويژه استاناستان
دليل نبود هماهنگي ميان سه بخش توليد، بازار و صادرات اكنون موجب فزايش توليد است. اما افزايش توليد برخي محصوالت بهنمونه اي از ا

عبارتي بازنمايي نبود الگوي كاشت محصوالت ها يا بههاي بخش كشاورزي شده است. اما چه متغيرهايي باعث بروز چالشبروز بازنمايي چالش
شود كه نظم روند كاشت محصوالت را برهم ريخته هاي افزايش هزينه توليد عنوان ميافزايش نرخ ارز يكي از چالش شده است؟در رأس آن،

است. با اينكه افزايش نرخ ارز باعث افزايش ارزش بسياري از محصوالت و فرصتي براي رشد توليدات بود، اما همان مشكل نبودن برنامه 
ها و صادرات باعث شد، سوآوري افزايش ارزش توليد، به جاي آنكه نصيب كشاورزان شود، به واسطه منسجم ميان سه بخش توليد، بازار و

كنند.نگراني از فروش مازاد توليداما دالالن رسيد.افزون براين كارشناسان داليل ديگر برهم ريختن الگو و سياست كشت محصوالت را بيان مي
هاد كشاورزي، در نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به در اين ميان، روز گذشته محمود حجتي، وزير ج

برخي مشكالت كشاورزي اشاره كرد كه مازاد توليد عامل آن بوده است. حجتي در خصوص شرايط كنوني محصوالت در بازار گفت: برخي 
توانند همان محصول را خوب به فروش رسانند، اما ذشته، امسال هم ميدليل فروش مناسب يك محصول در سال گكنند بهكشاورزان تصور مي

دهد كه افزايش جهشي در توليد رو شديم. آمارها نشان ميامسال با توليد مازاد برخي محصوالت از جمله گوجه فرنگي، چغندرقند و هندوانه روبه
تن رسيده؛ توليد سيب به چهار ميليون تن و همچنين توليد  500ه تن در سال گذشته ب 350دست آمده، توليد زعفران از برخي محصوالت به

هايي براي ساماندهي مازاد توليد و ميليون تن رسيده كه نگراني براي فروش آنها وجود دارد و بايد صادرات را رونق داد و كارگروه 4,5مركبات به 
كشاورز « رزي راه حل مشكل مازاد توليد را اينگونه توضيح داد كهصادرات اين محصوالت تشكيل شده است.توليد تقاضا محوروزير جهاد كشاو

كنند چون فروش يك محصول در سال گذشته مناسب بوده، امسال بايد بر اساس تقاضا محصول بكارد. در حالي كه برخي كشاورزان فكر مي
هزار تن 360تا  350هاي گذشته حدود ارتخانه در هفتهتوانند همان محصول را خوب بفروشند. درباره محصولي مانند گوجه فرنگي، اين وزهم مي

خريد انجام داده، در حالي كه در اين مدت، بيش از يك ميليون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار گوجه فرنگي عرضه شده و درباره 
حجتي ضمن ابراز نگراني براي فروش » د توليد داشتند.هندوانه و چغندرقند نيز اتفاق مشابهي را داشتيم و كشاورزان باوجود اعالم وزارتخانه، رش

اي عنوان يك پيمان منطقهامسال در صادرات وضعيت مناسبي نداشتيم، اكنون در راه الحاق به اوراسيا به«و صادرات برخي محصوالت گفت: 
ميليون تن و همچنين توليد مركبات  4توليد سيب به «به گفته حجتي » تواند مؤثر باشد.قرار داريم كه استفاده بهينه از آن در زمينه صادرات مي

هايي براي ساماندهي مازاد توليد و ميليون تن رسيده كه نگراني براي فروش آنها وجود دارد و بايد صادرات را رونق داد و كارگروه 4,5به 
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رهايي كه كشور عراق با محصوالت صادراتي توليد كشت با سيگنال همسايهحجتي با اشاره به رفتا»صادرات اين محصوالت تشكيل شده است.
كنند؛ اين در كشورهايي همچون عراق، مدام در صادرات كاالهاي ايراني محدوديت ايجاد مي«دهد، گفت: ايران در مقاطع مختلف صورت مي

كارد؛ بخصوص ها محصول ميعراقيخاطر منابع ارزي كامالً دست به نقد است؛ حتي زارع ايراني بر اساس سيگنال حالي است كه اين كشور به
كند و با توجه به منابع ارزي، خريد خوب كرده و جذابيت براي صادرات ايجاد اينكه ما وقتي مشكل كمبود كاال داريم عراق درهاي خود را باز مي

وضعيت خوبي ندارد و ما عضو هيچ كند؛ اما وقتي ما مازاد توليد داريم درهاي عراق به روي صادركنندگان ايراني بسته است. صادرات ما مي
  »شود، استفاده كنيم.اي و جهاني نيستم؛ بنابراين بهتر است از پيمان اوراسيا كه از پنجم آبان عملياتي ميپيمان منطقه

رغم ندم عليترين سخنان وزير جهاد كشاورزي در جمع نمايندگان اتاق بازرگاني در مورد نياز به واردات گناچار به واردات گندم هستيممهم
خواهد نان با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار دولت مي«افزايش توليد بود. وزير جهاد كشاورزي در خصوص سياست دولت در توليد گندم گفت: 

شار آن به توليدكننده وارد روست و فبگيرد، اما از آنجا كه ما به التفاوت ارز دولتي و آزاد را دولت بايد تأمين كند، دولت همواره با كمبود منابع روبه
سال «وي يادآور شد: » شود.اما امسال باوجود افزايش توليد گندم، نتوانستيم گندم خريداري كنيم و برخي كشاورزان گندم خود را نفروختند.مي

نفروختند و اين موضوع  ها به اندازه كشت آبي هم، گندمسابقه بود، گندم بيشتر خريداري شد و امسال بعضي استانگذشته كه خشكسالي بي
هزار تن بيشتر از سال قبل گندم خريداري  300بيشتر در غرب و شمال غرب مشاهده شد و در حالي كه در استان خوزستان پديده سيل داشتيم، 

» رفته شده است.كند. امسال مجبور به واردات گندم هستيم و تصميم به واردات گها در داخل و خارج كشاورز را متأثر ميشد و تفاوت قيمت
درصدي تحويل گندم در اين  35از كاهش » ايران«گو با وانتظار افزايش قيمت رسول جليلي، رئيس جهاد كشاورزي آذربايجان غربي نيز در گفت

هلت خريد به گفته جليلي علت اصلي كاهش تحويل گنم به سيلوها انتظار افزايش قيمت بعد از پايان م  استان نسبت به سال گذشته خبر داد.
شود. تضميني بود. البته اين انتظار بيهوده هم نيست ولي مهم اين است كه گندمي كه در دست كشاورزان باقي مانده دوباره وارد بازار داخلي مي

ر واقع هاي غربي و شمال غربي كه داو نيز موضوع قاچاق گندم را صددرصد رد كرد. چرا گندم تحويل داده نشد كاهش تحويل گندم در استان
» ايران«گو با وهاي مرزي نيز هستند شائبه قاچاق گندم را پررنگ كرده است. اما خالد جعفري، رئيس جهاد كشاورزي كردستان در گفتاستان

حتي يك كيلو گرم گندم از اين استان قاچاق نشده است. چون حمل گندم ديگر موضوع كولبري نيست و حمل آن حتماً بايد با «تأكيد كرد: 
درصد نسبت به سال گذشته  18جعفري افزود: امسال تحويل گندم به سيلوها در كردستان   »ميون باشد به همين دليل قاچاق آن منتفي است.كا

گفته جعفري چون امسال دولت به كارخانجات توليد ماكاروني اين اجازه را داد كه مستقيم از به  دليل اصلي دارد. 3كاهش داشته است كه 
تومان از قيمت تضميني بيشتر بود، كشاورزان ترجيح دادند گندم را به  50خريد كنند و با توجه به اينكه قيمت خريد كارخانجات حدود گندمكاران 

هزار تومان، بيشتر دامداران گندم را براي خوراك دام استفاده كردند.  2تا  1800از طرف ديگر با توجه با افزايش قيمت جو به   آنان بفروشند.
وي موضوع خريد   ها و تورم باعث شد كشاورزان گندم را تحويل سيلوها ندهند.ين مناسب نبودن قيمت خريد تضميني به نسبت هزينههمچن

گندم توسط دالالن را نيز منتفي دانست و گفت: خريد دالالن بسيار ناچيز است. پارامترهاي الگوي كشت علي شريعتي مقدم، رئيس كميسيون 
توانيم بگوييم با اشاره به انتقادهاي وزير جهاد كشاورزي از نبود برنامه كشت گفت: نمي»ايران «گو با وگاني در گفتكشاورزي اتاق بازر

ل كشاورزان مقصر اصلي در مازاد توليد هستند. نبود برنامه الگوي كشت در هر منطقه و اينكه نياز ما به هر محصول در هر سال چقدر است دلي
هاي الگوي كشت را با توجه عنوان متولي اين بخش بايد سياستگفته شريعتي وزارت جهاد كشاورزي بهر كشور است. بهاصلي مشكالت توليد د

بر  به نياز داخلي، بازارهاي هدف، استعداد هر منطقه در توليد محصولي خاص، برآورد منابع آبي وبسياري ديگر از پارامترها تعيين كند و كشت
نياز كشور انجام گيرد. رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني گفت: از سوي ديگر به تغيير ساختار اساسي در رابطه با مبناي آمايش سرزميني و 

هاي هاي مختلف اقتصادي در كنار هم نيازها را براي سالبازار، صادرات و توليد نياز داريم. در واقع ساختار جديد و كارآمدي نياز است تا بخش
ها و سود سال قبل باشد موضوعي كه در حال حاضر در كشاورزي ما ان توليد بر آن مبنا تعيين شود. توليد نبايد بر پايه قيمتبعد بسنجند و ميز

ها در ها و تعاونيرواج دارد همين است. كشاورزي ما وابسته به گذشته است و آينده در برنامه كشت و توليد نقشي ندارد. شريعتي ايجاد تشكل
  در برنامه محور شدن توليد مؤثر دانست. بخش خصوصي را 
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  روزنامه همشهري  -  1398آبان  1                                        

  
  هاي آلوده و مانده در انبارها به چرخه مصرف مردم هشدار درباره نفوذ گندم

ها كه با نام از مسير خريد تضميني خارج شد. سرنوشت اين گندم 98- 97ميليون تن گندم توليدي در سال زراعي  3همشهري آنالين: حدود 
ها سرگردان همچنان در انبار كشاورزان يا دالالن هستند و برخي گويند گندماند نامشخص است، برخي ميمعروف شده "هاي سرگردانگندم"

ها هر چه باشد نبايد اجازه داد كه سان معتقدند سرنوشت اين گندماند. به گزارش ايلنا، در اين ميان كارشناگويند خوراك دام و طيور شدهديگر مي
شك آلوده هستند. عباس كشاورز، معاون وزير ها سال زراعي جديد اختالط شوند چرا كه بيهاي آرد درآرود و يا با گندمسر از كارخانه

ميليون تن از اين  14هاي توليد گندم بود و بيش از رين سالتجاري اعالم كرد: يكسال زراعي گذشته و از مناسبجهادكشاورزي، در ابتداي ماه
محصول در كشور توليد شد. وي افزود: اما شرايط خريد تضميني باعث شد تا كشاورزان رغبتي به فروش محصول خود نشان ندهند و به همين 

ميليون تن گندمي كه به دولت  3درباره انبار همگي  ميليون تن گندم در انبارها مانده است. به رغم اعالم معاون وزير جهادكشاورزي 3دليل 
ميليون تن گندم در انبارها وجود  2فروخته نشد اگر فرض را بر اين بگذاريم كه حدود يك ميليون تن آن به مصارف ديگر رسيده باشد همچنان 

ها شرايط نگهداري مناسبي توان كه عمده آنيهاي كه با اطمينان متواند به طرق مختلف به شبكه مصرف مردم نفوذ كند. گندمدارد كه مي
هاي سرگردان و نتايج ها رخ داده است. يك عضو مجمع ملي خبرگان كشاورزي درباره گندمها در آنندارند و افت كيفيت و بروز آفات و بيماري

اند و اكنون كه قيمت خريد تضميني اين دههاي سرگردان به طمع افزايش قيمت گندم در انبارها نگهداري شها به ايلنا گفت: گندمنفوذ آن
ها را زمان پايان محمدي زمان عرضه اين گندمتومان اعالم شده است به بازار براي مصرف عرضه خواهند شد. علي خان 200هزار و  2محصول 

قيمت اين محصول در بازار آزاد تا جاري اعالم كرد. وي گفت: با پايان يافتن زمان خريد تضميني گندم خريد تضميني گندم يعني پايان ماه
محمدي دليل ديگر اقدام به عرضه گندم ها را به بازار عرضه خواهند كرد. خاناند آنرود كساني كه اقدام به انبار محصول كردهحدودي باال مي

ست. به اعتقاد وي هزينه انبارداري در زمان عنوان شده را قيمت پاييني دانست كه دولت براي خريد تضميني گندم در سال جاري اعالم كرده ا
محمدي با ها در امان نخواهند بود. خانهاي انبار شده از گزند آفات و بيماريبيش از قيمت تعيين شده توسط دولت خواهد بود ضمن اينكه گندم

هاي سرگردان به بازار اران بلكه نفوذ گندمهاي سرگردان نامناسب است، افزود: اما مهمترين تهديد نه زيان گندمكتاكيد بر شرايط انبارداري گندم
اند. وي همچين تاكيد كرد كه نبايد امكان ها همگي آلوده به كپك و آفت هستند و افت كيفي بسيار بااليي داشتهمصرف است چرا اين گندم

اين احتمال نيز وجود دارد كه بخشي از   محمدي؛هاي سال زراعي جديد را ناديده گرفت. به گفته خانهاي سرگردان آلوده با گندماختالط گندم
هاي سال زراعي جديد مخلوط و وارد مسير خريد تضميني شوند. اين اند با گندمها موفق به فروششان نشدههاي سرگردان كه صاحبان آنگندم

مدي گفت: براي جلوگيري از تكرار محعضو مجمع ملي خبرگان كشاورزي تنها راهكار جلوگيري از اتفاقات مذكور را نظارت دقيق دانست. خان
اين مشكل بزرگ براي سال زراعي جديد الزم به تجديدنظر در قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي پيش رو است. براساس اين گزارش؛ 

هاي آلوده به چرخه هر چه باشد در حال حاضر مهمتر از آن اين است كه اجازه نفود گندم "هاي سرگردانگندم"مشكل   دليل به وجود آمده
  هاي انبار شده به بازار به زودي اتفاق خواهد افتاد. مصرف مردم داده نشود چرا كه روزهاي پاياني خريد تضميني نزديك است و نفوذ گندم
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  روزنامه كيهان  - 1398مهر  30                                        

   به دليل سوء مديريت دولت
  واردكننده گندم شدايران دوباره 

تدبيري دولت و اجراي غلط قانون خريد تضميني گندم شده سبب شد ايران عليرغم خودكفايي در توليد گندم امسال برنامه واردات اين كاالي  بي
  استراتژيك را در دستور كار قرار دهد. 

ها و اجراي غلط قانون خريد  تدبيري سال گذشته در توليد گندم به خودكفايي رسيده بود، برخي بي 4به گزارش مهر، در حالي كه كشور طي 
اي سودجو تالش كرده بودند  هاي گذشته، عده تضميني گندم باعث شد اين دستاورد به سال پنجم نرسد و با شكست مواجه شود. طي سال

هاي آن به ثمر نشسته است  رسد تالش اردات اين كاال كنند و در حال حاضر به نظر ميخودكفايي گندم شكست بخورد و آنها بتوانند اقدام به و
چرا كه محمودحجتي، وزير جهاد كشاورزي صبح ديروز در جمع اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد كه دولت براي تامين 

مان افزايش داشت به داليلي  نه ما عليرغم آنكه در سال جاري توليد گندمنياز كشور قصد دارد گندم وارد كند. حجتي توضيح داد: متاسفا
تر كه با خشكسالي هم مواجه بوديم خريداري كنيم. يكي از داليل اصلي آن، اين بود كه كشاورزان در  نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل

تومان است و قيمت همين جو در  1800كه قيمت خريد جو در كشورمان حدود  شان را به ما نفروختند. زماني هاي توليدي ها، گندم برخي استان
تومان است، طبيعي است كه مشكالتي پيش خواهد آمد... در چنين شرايطي، دولت تصميم گرفت گندم را وارد  3000آنسوي مرزها، بيش از 

قي و غيرمنصفانه براي خريد تضميني گندم سبب عدم تمايل كند. اين اظهارات در حالي است كه خطاي استراتژيك دولت در تعيين نرخ غيرمنط
كشاورزان به فروش گندمشان به دولت شد و بدتر از آن، اينكه اين خطا منحصر به سال زراعي گذشته نبود و براي سال زراعي جديد نيز دولت 

تومان تعيين و ابالغ  2200هاي توليد،  تورم و هزينهاندركاران توليد، قيمت گندم را بدون توجه به نرخ  عليرغم هشدارهاي كارشناسان و دست
تا  2500كرده است. اين نرخ در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، قيمت گندم با توجه به نرخ تورم و براساس قانون خريد تضميني بايد بين 

ر طرح خوداتكايي شكر، دومين دستاورد مهم كشور در تومان باشد. شرايط به نفع واردكنندگان تغيير كرد خودكفايي گندم بعد از شكست د 3000
تاثير نبوده است. براين اساس  رسد فشارهاي واردكنندگان بر دولت در اين مسئله بي بخش كشاورزي است كه امسال از دست رفت و به نظر مي

ر اظهاراتي به خودكفايي گندم تاخته و آن را سازمان حفاظت محيط زيست كه قبال وزير جهاد كشاورزي نيز بوده د اخيرا، عيسي كالنتري، رئيس
بود، گفته  70اشتباه تاريخي خوانده بود. كالنتري در اين زمينه با بيان اينكه تاكيد بر طرح خودكفايي توليد گندم يك اشتباه تاريخي در دهه 

اشتباه تاريخي بود و تداوم همين روند در شد اما اين يك  است: آن زمان كه مسئوليت وزارت كشاورزي را داشتم بر اين سياست تاكيد مي
باره گندم، بحث  توانست به كلي منابع آب را در كشور نابود كند. همچنين يكي از واكنش برانگيزترين مباحث سال جاري در هاي بعد مي دهه

در چند نمونه موردي به اثبات نرسيد.  گاه جز آلودگي گندم داخلي بود كه به رويه چند سال گذشته، امسال هم مطرح شد اما صحت اين ادعا هيچ
هاي موردي را به كل توليد كشور تعميم داد. آلودگي گندم داخلي به ضايعات و  توان نمونه مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي معتقدند كه نمي

آگاه در وزارت جهاد كشاورزي به اي براي واردات است، يك منبع  اندركاران معتقدند اين بهانه ها درحالي مجددا مطرح شده كه دست ناخالصي
اي با مطرح  هزارتن ضايعات در گندم) بسيار زياد است و صحت ندارد ولي عده 700خبرنگار مهر گفت: اين حجم آلودگي كه مطرح شده (ساالنه 

ا توجه به اظهارات كامال كردن اين مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتي هستند. تصميم دولت براي واردات گندم كه از مدتها پيش ب
ها، كشور بيش از هر زمان  بيني بود، در حالي است كه طي سال گذشته و امسال با توجه به شرايط تحريم هدفمند مقامات دولت قابل پيش

اشي ارزي تر جويي در مصارف ضروري، از هرگونه هزينه جويي و كاهش مصارف ارزي نياز دارد و الزم است دولت ضمن صرفه ديگري به صرفه
آيد احتماال دولت براي واردات سه ميليون تن گندم برنامه دارد كه در حال  خوددداري كند. ولي با اين وجود آنگونه كه از شواهد و قرائن برمي

الر هزينه ميليون د 690دالر است. يعني دولت براي واردات سه ميليون تن گندم بايد  230حاضر متوسط قيمت هر تن گندم در بازارهاي جهاني 
  ارزي كند. 
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وگو با مهر گفت: دولت اگر بخواهد سه ميليون تن گندم وارد كند، با احتساب قيمت فعلي در بازارهاي جهاني، بطور  يك منبع آگاه در گفت
ن به داخل كشور توما 2850دالر هزينه كند. كه اين گندم وارداتي با احتساب هزينه حمل و بيمه و... به قيمت  230متوسط براي هر تن بايد 

كرد، نيازي نبود چنين هزينه  تومان بلكه نرخي منطقي تعيين مي 2200رسد. وي ادامه داد: اگر دولت قيمت خريد تضميني گندم داخلي را نه  مي
     ارزي سنگيني را به كشور تحميل كند 
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  سايه  -  1398آبان  1                                        

  
  فالمينگوهاي شكننده و سوياهاي لعنتي! 

زاست و هزارويك گرفتاري ديگر دارد و  قبل مسئولين بهداشتي مملكت اعالم كردند كه پروتئين موجود گوشت سرطان درست است كه چندماه 
ر نيست كه هرجا پروتئين كم ور شدند و حماسه جديدي خلق كردند ولي قرا هاي گوشت حمله سمت سويا و حبوبات و ساير جايگزين اهللا به خلق

خواستيد چه شود؟ به  آزاري هم حدي دارد! چه شده است؟! ديگر مي آمد، بدون كمترين تحقيق، سويا را جايگزين كنيم. خداوكيلي حيوان
ه است ... شوخي كجا بود؟! دهند! نه خدا گوا اند، سويا مي به درياچه بختگان سفر كرده  آرتميا سرِ دنيا براي صرف  فالمينگوهاي بدبختي كه از آن

ماه اخير تعدادي از  اين پرندگان بسيارزياد و در همين ريز گفت:  ريز ...رئيس اداره محيط زيست شهرستان ني نامه خبر ني روايت هفته اصل خبر به
كه اين درياچه  ختگان هستند و ازآنجاييفالمينگوهاي زيادي در ب روزها جوجه اينكه اين به اند. باتوجه آنها به اداره محيط زيست تحويل داده شده

آنان از  گويد:  پور با بيان نوع تغذيه اين فالمينگوها مي . جواد مهدي اند سمت روستاها و شهر هجوم آورده طوركامل خشك شده است، آنها به به
ِحاضر با سويا  يي خود را از دست داده و درحالشدن درياچه، منابع غذا كنند اما با خشك هاي آرتميا تغذيه مي هاي كف بستر درياچه و گونه لجن

ست؟! مرد حسابي ... اين  نوازي و جوانمردي مالحظه فرموديد؟! سويا؟! غذاي فالمينگو؟! آيا اين، رسم ميهمان دهيم! كار تغذيه آنها را انجام مي
جاي آرتميا و  بال زدند و گاز دادند آمدند اينجا! بعد شما به عشق آرتمياي بختگان سرِ كره زمين فقط به ها چندهزاركيلومتر راه را از آن بسته زبان

شود و نياز به مگامسافرت كيلومتري ندارد! درضمن ما اگر اينجا  اي پيدا مي شده دهيد؟! سويا كه هر خراب جلبك تازه، به اين پرندگان سويا مي
عشق خوردن  بخت فقط به وان سوياست ولي فالمينگوي نگونخاطر حفظ سالمتي و خواص فرا وفقط به خوريم، فقط جاي گوشت، سويا مي به

ترين  طوري شكننده هستند و با كوچك ها همين بسته اش در اين كره خاكي همين است! ازطرفي، اين زبان خوشي آرتميا زنده است و تنها دل
روي  رند يا زبانم الل كليدشان را گم كنند و شكمشكند، اگر سويا هم بخورند و پوكي استخوان بگي شان از يازده جا مي اي دست و پاهاي ضربه

شود قبل از انتخاب غذاي جايگزين براي فالمينگوها، اين تلگرام  پيدا كنند، شما پاسخگو هستيد؟!فلذا به دوستان محيط زيست پيشنهاد مي
ورد غذاي فالمينگوها تحقيق كنند. شايد بتوانيم المصب را كنار بگذارند و به چهارتا كتاب علمي يا سايت پدرومادردار و معتبر سر بزنند و درم

            تان ببينيد... هذا ... بدهيم! خير از جواني علي زميني، اسفناج، كدو و شايد هويج وقس بختان، سيب جاي سويا، به اين نگون
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  دشت قزوين در گرو تغيير الگوي كشاورزي حل بحران آب

  
  

هاي آب زيرزميني و در پي آن رويه از سفرههاي اخير برداشت بيخبرنگاريكي از موضوعات بسيار مهم استان قزوين در سال كوروس سليماني
موجب نگراني مردم و مسئوالن شده ايم كه هاست كه تاكنون شاهد چندين مورد در دشت بويين زهرا بودهبحران فرونشست زمين و فروچاله

است.در اين ميان بخش كشاورزي كه نقش مهمي در اقتصاد ملي و همچنين ايجاد اشتغال در اين استان دارد سهم قابل توجهي در برداشت آب 
جلب شده و  هاي زيرزميني را به خود اختصاص داده كه اين موضوع سبب شده توجه بسياري از كارشناسان به بخش كشاورزياز سفره

راهكارهاي مديريت مصرف آب در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد. يكي از اين راهكارها تغيير الگوي كشت است. اينكه تصميم گرفته شود 
آبي و محصوالتي كه محصوالتي كه به آب زياد در طول دوره رشد خود نيازمند هستند به سمت محصوالت با مقاومت باالتر نسبت به كم

ريزي الگوي كشت سازمان جهاد كشاورزي اي دارند سوق داده شوند.تورج بنيادي مسئول دفتر برنامهي بيشتري با شرايط اقليمي و منطقهسازگار
در بين راهكارهاي مختلف كاهش «گفت: » ايران«استان قزوين در پاسخ به اين سؤال كه چه اقدامي تاكنون براي اين مهم صورت گرفته به 

عنوان مؤثرترين و كارآمدترين روش در زمينه غلبه بر بحران آب مطرح بوده و سال هاست كشاورزي، تغيير الگوي كشت به مصرف آب در بخش
شود اما آنچنان كه شايسته است به مرحله اجرا در نيامده است. چرا كه اين طرح نيازمند كه در سطح مديريت كالن كشور به آن پرداخته مي

هاي زير و مديريت يكپارچه بين آنها است. اين يك بحث ملي است و از قوه قضائيه و مجلس گرفته تا سازمان هاي مختلفهمكاري سازمان
هاي دخيل بايد در حل اين بحران مشاركت اي، منابع طبيعي و ساير ارگانمجموعه دولت از جمله سازمان جهاد كشاورزي، سازمان آب منطقه

براي اصالح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي است. الگوي كشت به معني سهم زيركشت و نوع  كنند. تغيير الگوي كشت، راهكار اساسي
محصوالت مختلف زراعي در يك منطقه است و تصميم به اينكه كدام محصول با استفاده از چه عوامل توليدي، با چه روشي و به چه مقدار 

دامه با اشاره به اينكه الزام كشاورز به كاشت يك محصول مشخص نيازمند ضمانت وي در ا»باشد.هاي مهم مديريت آب ميتوليد گردد از برنامه
توان به كشاورز گفت كه شما بايد اين محصول را زير كشت ببري كه تضمين خريد داشته باشد. آيا اين تضمين وجود در حالي مي«است، گفت: 

كند. چرا كارد و به آب فكر نميكند و هر چي دلش خواست مينگاه مي دارد؟ از سوي ديگر كشاورزي ما زمين محور است و كشاورز به زمينش
و  كه تنها سود محصول برايش اهميت دارد. اين وظيفه ما است كه در نگرش كشاورز تغيير ايجاد كنيم. اينكه بداند اين مقدار آب در سال دارد

درصد منابع آبي را هم بتوانيم  10مقدار زمين. به باور كارشناسان اگر حتي ريزي كند نه بر اساس بايد توليد خود را متناسب با سهميه آب برنامه
هاست كه مطرح شده ها و راهكارها سالمديريت كنيم نياز كشور برآورده خواهد شد. اما همه اينها اما و اگر است و همانطور كه گفتم اين طرح

گويم با ادامه روند كنوني تا چند سال آينده بايد ست دادن زمان هستيم. قاطعانه مياما آنچنان كه بايد اجرايي نشده است. باور كنيد در حال از د
كننده درصد، بزرگترين مصرف 90هاي نوين آبياريبنابر آمارارائه شده ، بخش كشاورزي با ضرورت اجراي شيوه»فاتحه دشت قزوين را بخوانيم.

هاي پيشرفته آبياري و رعايت نكردن يل سيستم سنتي و استفاده نكردن از تكنولوژيدلدرصد منابع آب هم به 80رود و بيش از آب به شمار مي
رود، مستخدمي سرپرست مديريت آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان الگوي كشت صحيح در مناطق مختلف، در اين بخش به هدر مي

هاي جهاد كشاورزي مديريت يكي از سياست«ر استان قزوين گفت: هاي نوين آبياري دجهاد كشاورزي استان قزوين در ارتباط با گسترش شيوه
هزار هكتار اراضي مستعد توسعه  180اكنون حدود اكنون در حال اجراست. همهاي نوين آبياري است كه همسازي سيستمآب و خاك و پياده
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  »تار آبياري تحت فشار انجام شده است.هزار هك 46هاي نوين در استان قزوين داريم كه از اين ميزان تاكنون بيش از سامانه
اي هاي قطرهبراي هر هكتار سيستم 97از سال «كنند، اظهار داشت: ها استفاده ميوي درباره تسهيالت اعطايي به كشاورزاني كه از اين سيستم

اوت اجراي طرح را نيز بايد كشاورزان ميليون ريال كمك بالعوض در نظر گرفته شده است و مابه التف 85ميليون ريال و باراني  130و موضعي 
درصد باقيمانده  30گيرد و درصد يارانه تعلق مي 70صورت مشاركتي انجام بدهند كه با توجه به تورمي كه به وجود آمده چيزي نزديك به به

شبكه آبرساني دشت «، گفت: وري آب، تغيير الگوي كشت در حال انجام استمستخدمي با بيان اينكه در راستاي بهره»خودياري مردم است.
ايم و محصوالت هاي آبرساني كشور است و براي اراضي تحت آبياري اين شبكه، الگوي كشت تعريف كردهترين شبكهقزوين جزو مدرن

را بكارند و چقدر ايم كه چه محصولي كنند گفتهعنوان مثال به كشاورزاني كه از اين آب استفاده ميشود. بهاستراتژيك مورد نياز كشور كاشت مي
ايم اي هم اعالم كردهايم و به شركت آب منطقهاي ارائه دادههزار هكتاري زير كشت را به سازمان آب منطقه 60طور كلي طرح نياز آبي دارند. به

  » هاي كشاورزي چقدر تعلق بگيرد.براي چه محصوالتي و از هر دريچه براي قطعات زمين
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  تير خالص به خودكفايي گندم 

ديروز وقتي محمود حجتي از تصميم دولت براي واردات گندم گفت در حقيقت تير خالص را به خودكفايي گندم زد كه امسال براي چهارمين  
  خواستيم جشن بگيريم.  بار مي

ديروز محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران زماني كه گفت    سرويس اقتصادي جوان آنالين:   
رغم اينكه امسال توليد ما در گندم افزايش يافته بود، اما نتوانستيم همه گندم را از كشاورزان بخريم و برخي از كشاورزان گندم را  متأسفانه علي 

خواستيم امسال نيز براي چهارمين بار آنرا جشن بگيريم. كشور  خالصي به خودكفايي گندم بود كه با اميدواري ميدر حقيقت تير   به ما نفروختند
ميليون تن فراتر نرفت و براي تامين اين  8ميليون تن خريد دولتي نياز دارد كه ميزان خريد امسال گندم از  11براي تامين نياز داخل ساالنه به 

هاي ديگر خريداري كنيم.  شوند كه از كشور اند و مانع مي هايي بخواهد كه ما را تحريم كرده ون تن گندم را از كشورميلي 3نياز دولت بايد 
بر  خودكفايي گندم براي كشور به ويژه در شرايط تحريم كه خود آقاي حجتي در همين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اقرار كرد 

گويند غذا و دارو مشمول تحريم نيست، اما  بسيار حياتي است. آقاي وزير گفت:اگرچه مي  اند و دارو را هم تحريم كردهخالف ادعاي آمريكا، غذا 
ها براي خودكفايي  هاي نقل و انتقال پول و عمليات بانكي اين دو قسمت حساس به نوعي دچار تحريم است. همه كشور به دليل محدوديت

كوشند تا حدامكان  هاي كالن مي ت اساسي و راهبردي مانند گندم تالش وافري دارند و با پرداخت يارانهمحصوالت كشاورزي به ويژه محصوال
ن اين گونه محصوالت را در داخل توليد كنند و نيازي به واردات نداشته باشند، وابستگي در محصوالت اساسي يعني دست دراز كردن به بيگانگا

شود و شايد به همين دليل بوده كه امام  اندازي بوده شرايط پيچيده ترمي ها در پي تحريم وسنگ د كه سالو اگر اين بيگانه دشمن ديرين تو باش
ها شايدبه اندازه يك كتاب باشد به خودكفايي محصوالت كشاورزي بويژه گندم  آوري شده آن ها كه اگر جمع راحل و مقام معظم رهبري بارهاو بار

لي كه انتظار جشن خودكفايي براي چهارمين سال متوالي را داشتيم به يكباره ورق برگشت و به وابستگي تبديل اند. اما چرا در حا تاكيد فرموده
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 

تومان فراتر  1700و بررسي در شوراي اقتصاد از كيلويي  هاي چندباره و بحث وبرگشت ن كرد كه پس از رفتتر از انتظار كشاورزان تعيي پايين
ها كشاورزان به آن اعتراض كردند و كارشناسان نيز بر اين كاهش نرخ صحه گذاشتند، اما از بخت بلند  نرفت اين رقم آنقدر پايين بود كه بار

م شد كشاورزان گندم را كاشته بودندو گرنه انتظار بر اين بود كه سطح كشت گندم كاهش بيشتري داشته هاي تضميني اعال دولت، زماني كه نرخ
دادند  تومان، نمايندگان مجلس به كشاورزان قول مي 1700در همين اثناي خريد دولتي گندم به قيمت    كشاورزگندم را به دولت نفروخت  باشد. 

ها اطالعي از پشت پرده داشتند يا براي جذب راي مردم در آستانه انتخابات اين كار را  بماند كه واقعا آنكه قيمت گندم باالتر خواهد رفت حال 
ها  كردند، اما نتيجه اين شد كه بخشي از كشاورزان بويژه دالالن با اين هدف كه بعدا گندم رابه قيمت بيشتري بفروشند گندم را در انبار مي

در اين ميان    هاي آرد با هدف سودجويي گندم كشاورزان را خريداري كرد كارخانه  ها افزايش نيافت.  يمتذخيره كردند، اما هيچوقت اين ق
هاي آرد و بخش صنعتي هم كه نگران افزايش قيمت بودند گندم را از كشاورزان پيش خريد كردند تا مبادا بعدا افزايش قيمتي صورت  كارخانه

ها با چندين برابر  خريداري كنند البته در پشت اين ماجرا نگاهشان به سودآوري هم بود كه برخي از آن بگيرد و مجبور بشوند با قيمت بيشتري
وي ظرفيت نياز گندم را خريداري كردند تا اگر افزايشي باشد از اين مسير هم سود كنند؛ بنابراين نبودن سامانه مناسب براي خريد گندم از س

ها سبب شد كه برخي اصناف خودشان در نقش دالل ومحتكر ظاهر شوند. مديرعامل يك  ت براي آنها و صنف صنعتي و عدم نظار كارخانه
تومان از كشاورز خريداري كرده است وي در دليل  1650كارخانه آرد در منطقه سراب به خبرنگار فارس گفت: چندين هزار تن گندم را به قيمت 

نرخ تضميني به شما بفروشد اينگونه توضيح داد: پرداخت ما نقدي است، اما دولت معموال با  تر از اينكه چگونه كشاورز حاضر شده به قيمت پايين
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كند كه قيمت را پايين  هاي مختلفي مانند ضريب افت و شكستگي و ... لحاظ مي پردازد ضمن اينكه دولت شاخص هاي چندماهه مي تاخير
هاي همسايه كه  تفاوت قيمت گندم در داخل و در كشور   قاچاق گندم  ل پذيرش نيست. آورد و اصوال اين عبارات براي كشاورز معمولي پذير قاب مي

فروختند كه پولش را چند ماه  تومان مي 1700كرد همان زمان كه كشاورزان گندم خود را قيمت  تومان بود انگيزه قاچاق را بيشتر مي 800حداقل 
رفت و اين مسئله انگيزه براي  تومان و بيشتر به فروش مي 2500زيادي هم ندارند هاي همسايه كه فاصله  ديگر دريافت كنند قيمت در كشور

كرد. دولت براي جلوگيري هر گونه قاچاق انتقال گندم را از استان به استان ممنوع كرد. آيا دولت توانست به اين روش از  قاچاق را بيشتر مي
العات بيشتري در اين زمينه نداد، اما نگاه به سابقه كنترل قاچاق كشور باور آنرا قاچاق گندم به خارج از كشور جلوگيري كند؟ هيچ مسئولي اط

درصدي به واردات باعث شد، قيمت خوراك دام  70رويه خوراك دام به سبب وابستگي  هاي بي افزايش   گندم خوراك دام شد   كند.  سخت مي
ايشان استفاده كردند تا پول كمتري براي خوراك بپردازند قيمت كنجاله سويا به بيش از گندم شود و دامداران ترجيحا از گندم براي تغذيه دامه

توماني بود؛ و چنين شد كه بخش زيادي از گندم توليدي كشور به  1700تومان رسيده بود و براي دامدار بهترين گزينه گندم  2500كيلويي 
اين موضوع كه كشاورزان گندم را به دولت تحويل ندادند به خودكفايي گندم خوراك دام رسيد. آقاي وزير روز گذشته خيلي تالش كرد تا با طرح 

هايي كه يكسال براي  گيري كند، كاخ آرزو خللي وارد نشود، اما پس از آنكه گفت قرار است شركت بازرگاني دولتي ميزان گندم وارداتي را تصميم
ين وانمود كرد كه توليد به اندازه كافي انجام شده، اما كشاورزان به دولت خودكفايي گندم پرورش داده بوديم به يكباره فرو ريخت. حجتي چن

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

هاي آينده مراقب باشد، يادمان باشد  هاي ديگر هم ادامه دارد، دولت بايد از امروز درس بگيرد وبراي سال هنوز تمام نشده است و امسال و سال
مورد برخي  هاي بي دام، عدم نظارت بر داللي و قاچاق و نيز وعده و وعيدكه تعيين نرخ پايين خريد تضميني، بازار افسار گسيخته خوراك 
    نمايندگان از مهمترين داليل كسري امسال خريدتضميني گندم بود.
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  روزنامه سبزينه  -  1398آبان  1                                        

  
  هزار توماني دالالن از خريد هر كيلو زرشك 70سود 

  هزار تومان جوابگوي دسترنج كشاورزان نيست  10خريد توافقي هر كيلو زرشك به قيمت 

جنوبي است كه ضمن تضمين اشتغال روستاييان هرساله ارزآوري خوبي براي كشور دارد. اما اين محصوالت استراتژيك خراسان زرشك يكي از
ها نيست. هاي آنمند بوده و معتقدند اين مبلغ جوابگوي هزينهدكنندگان گاليههزار تومان براي هر كيلو زرشك تر تولي 10روزها با تصويب نرخ 

درصد آن  15هزار تن زرشك مقام نخست اين محصول در كشور و دنيا را به خود اختصاص داده؛ اما تنها  20جنوبي با توليد ساالنه خراسان
شود. پاييز در جنوبي آغاز ميهاي سرخ ياقوت نيز در خراسانبرداشت خوشه رسد، فصلشود. مهرماه كه به نيمه ميدرصد صادر مي فرآوري و سه

هاي سبز باقي مانده تابستان جلوه خاصي را به ها در كنار زردي پاييز و آخرين برگشود و سرخي ياقوتكوير با رنگ سرخ زرشك آغاز مي
فرد در كشور و جهان را آغاز كردهيكي ديگر از محصوالت منحصر به دهد. اين روزها كشاورزان استان برداشتجنوبي ميهاي خراسانباغستان

هاي چندين ساله سالياند، محصولي كه در كنار زعفران و عناب يكي از محصوالت استراتژيك و خاص اين خطه كويري محسوب شده و خشك
دانه هزار تن زرشك بي 20جنوبي با توليد ساالنه ست. خراساناروز سطح زيركشت آن افزايش يافتههاي آن را نخشكانده، بلكه روزبهتنها ريشهنه

رقيب است. كاران استان هنوز هم در دنيا بيمقام نخست اين محصول در كشور و دنيا را به خود اختصاص داده و كيفيت باالي دسترنج زرشك
 200تر از رويي دارد. زرشك براي مصارف دارويي بيشخاصيت غذايي و دا 30انگيز بوده كه بيش از جنوبي محصولي شگفتياقوت سرخ خراسان

بخش عالي است و به مبارزه با چندين بيماري كمك ميزدا بوده كه حاوي خواص دارويي و آرام. اين يك گياه سمسال است كه شناخته شده
و مواد معدني   B ، حاوي ويتامينc تامينهاي كوچك و سرخ زرشك منبع غني ويهاي زرشك در سبد خانوارها دانهجاي خالي فرآورده  كند. 

بيوتيك براي عنوان يك آنتيبر اين در زرشك عناصري وجود دارد كه ارزش دارويي زيادي دارد. اين ماده شيميايي بهمثل روي بوده و عالوه
ايي مانند آلكالوئيدها و ايزوكوئينولين ريشه زرشك حاوي مواد شيمي آيد. همچنين ميوه، ساقه و پوست و حساب ميها بهها و قارچكشتن باكتري

هاي مختلف موثرند. با وجود همه خواص دارويي و غذايي ياقوت كوير، هنوز هم جاي محصوالت است كه به اندازه كافي در درمان بيماري
درصد  30درصد فرآوري،  15هزار تن زرشك توليدي استان نزديك به  20ها خالي است و هنوز هم از خوش آب و رنگ و سرخ آن بر سر سفره

كاران نبود زرشك از محصوالتي خريد توافقي دولت مرهم زرشك  شود. اي راهي بازار ميبندي و مابقي نيز به صورت فلهتنها به صورت بسته
آفات، سرما و حتي سالي، هاي مختلف سيل، خشككاران خاننشيند و طي اين مدت زرشكبار ميبوده كه بنا به گفته كشاورزان هر دو سال به

شود؛ شوند. رقابتي كه در انتها به سود دالل تمام ميگذارند و در فصل برداشت با خان هفتم دالالن وارد ميدان رقابت ميسر ميگرما را پشت
از قيمت بازار  ترتر به قيمت بسيار پايين چراكه نبود محلي مناسب براي خشك كردن اصولي اين محصول، كشاورز را ناچار به فروش محصول

هزار تومان نيز نتوانسته مرهمي براي كشاورزان باشد؛ چراكه  10كند. در اين ميان راهكار دولت براي خريد توافقي هر كيلو زرشك به قيمت مي
و به مهر مي كندتنها محصول كشاورزي خود را زرشك عنوان مي جنوبيكاران خراسانخرند. يكي از زرشكحتي هم دالالن از دولت باالتر مي

دهم. اكنون تنها كشت زرشك را انجام ميدهد و همگويد: زرشك تنها محصولي است كه نسبت به شرايط آب و هوايي منطقه خوب جواب مي
توان گفت كشاورز بايد پس از دو سال محصول خود را كيلويي نشيند و ميبار ميسال در ميان بهصورت يكبيگمي بيان كرد: اين محصول به

تر يك كيلو كه براساس تجربه هر چهار كيلو زرشكها بسيار ناچيز است. وي با بيان اينهزار تومان به فروش برساند كه در مقابل هزينه 10
شود. اين درحالي است كه خشك كردن اصولي زرشك خشك خواهد داشت، بيان كرد: زرشك خشك نيز به قيمت باال از كشاورز خريداري نمي

جنوبي نيز كاران استان خراساندليل ترس از سرما يكي ديگر از زرشكواگذاري ميدان به دالالن به  تري را درپي دارد. اي بيشهزرشك هزينه
هزار توماني خريد توافقي دولت  10كه امسال محصول زرشك بر اثر سيل، سرما و حتي گرماي تابستان خسارت ديد، گفت: قيمت با اشاره به اين
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دست هزار تومان به 80خرند و اين محصول پس از خشك شدن به قيمت ج كشاورزان نيست و دالالن هم به همان ميزان ميجوابگوي دسترن
افزوده كه فرآوري و صادرات اين محصول نقش زيادي در ايجاد ارزشرسد كه تفاوت بسيار بااليي دارد. موسوي با اشاره به اينكننده ميمصرف

اندازي اين صنايع براي فرزندانمان توانيم دلگرم باشيم كه راهافزوده چيزي عايد كشاورز نشود، مياگر از اين ارزشخواهد داشت، افزود: حتي 
كاران را نبود مكان مناسب براي خشك ترين مشكل زرشككاران روستاي شاخن بيرجند هم بيششغل ايجاد خواهد كرد. يكي ديگر از زرشك

تر به دالل بفروشيم. پردل ادامه داد: با توجه  صورتهمين امر سبب شده كه ناچار باشيم محصول خود را به گويد:داند و ميكردن محصول مي
فروش برساند و  دليل ترس از سرمازدگي ناچار است محصول خود را هرچه زودتر بهكه فصل برداشت زرشك در پاييز است، كشاورز بهبه اين

كه همين امروز دالل به سر زمين سال تالش وي با بيان اين 2سهم برابر دالل و كشاورز بعد از   كنند. دالالن نيز از اين فرصت استفاده مي
هزار تومان  14تر در بازار به قيمت كرد، بيان كرد: اين درحالي است كه همين زرشكهزار تومان خريداري ميآمده و محصولم را با قيمت هفت

كاران شاخن نيز گفت: برد. موسي همكار، يكي ديگر از زرشكروزه سود مياندازه دو سال تالش من يكرسد؛ يعني دالل تر بفروش ميو بيش
همين دليل ناچاريم درجايي دورتر از روستا محصول خود را تر كوهستاني است و زمين مورد نياز براي خشك كردن نداريم. بهاين منطقه بيش

كه مسير دسترسي به اين مكان اصالً وضعيت مناسبي ندارد و از طرفي كنيم. وي با بيان اينخشك كنيم و هر روز شش كيلومتر را بايد طي 
هاي تجميعي زرشك احداث كند كمك زيادي به كشاورزان امنيتي در آن منطقه وجود ندارد، افزود: اگر دولت بتواند از محل اراضي دولتي بارگاه

جنوبي نيز چند روز قبل در بازديد از مزارع زرشك بيرجند تفاوت ومان در بازار استاندار خراسانهزار ت 80هزار تومان در مزرعه،  10  است. كرده
هزار توماني در بازار  80هزار توماني اين محصول با قيمت  10باالي قيمت خريد زرشك از كشاورز و بازار را قبول داشت و گفت: تفاوت قيمت 

نامه منعقد شده با وزارت كه طبق تفاهماين موضوع ناراحت هستيم. صادق معتمديان با بيان اينتوجهي است كه ما مسئوالن نيز از عدد قابل
ها و پرداخت هكتار بارگاه زرشك در استان احداث خواهيم كرد، افزود: در اين راستا دولت با تأمين زيرساخت 150جهاد كشاورزي امسال 
ها اختصاص خواهيم داد. وي با هرجا نيز نياز باشد از اراضي ملي براي اجراي اين پروژه ها كمك خواهد كرد وبارگاه تسهيالت به احداث اين

دنبال اين هستيم صنايع فرآوري اين محصول را شود، بيان داشت: بهدرصد زرشك استان فرآوري مي 10حاضر نزديك به كه درحالاشاره به اين
جنوبي همچنين از صادرات سه درصدي درصدي زرشك استاندار خراسان 3صادرات     خصوص در خود روستاها ايجاد كنيم. در استان و به

زرشك توليدي استان خبر داد و گفت: افزايش صادرات و همچنين صادرات آن از مبدأ استان از موضوعاتي است كه براي رفع اين مشكل 
هاي تر از باغهزار تن زرشك  80بيني برداشت بيش از به پيش زجنوبي نيشود. معاون بعبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي خراسانپيگيري مي

پور بيان است. مهدي عصمتيهاي استان به كشت زرشك اختصاص يافتههكتار از باغ 726هزار و  16حاضر استان اشاره كرد و گفت: درحال
شود كه نسبت به سال گذشته افزايش دو برابري را نشان ها برداشت هزار تن زرشك خشك از اين باغ 20بر شود امسال بالغبيني ميكرد: پيش

كاران امسال منظور افزايش قيمت اين محصول و در نتيجه كمك به زرشككه بهكند وي با بيان ايندولت كف قيمت را تعيين مي  دهد. مي
هزار تومان براي هر 10رگاني بيرجند امسال قيمت شود، بيان كرد: با مصوبه كميسيون كشاورزي اتاق بازخريد توافقي زرشك در استان انجام مي

جنوبي در پاسخ به اين پرسش كه چرا قيمت خريد است. معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي خراسانكيلو زرشك با شاخه تعيين شده
دنبال اين ، در واقع بهكشاورز تعيين شدهها و درصدي سود براي تر است، گفت: اين قيمت با در نظر گرفتن هزينهدولت از دالالن نيز پايين

پور اضافه كرد: همين امر سبب شده كه تر بخرد. عصمتيبوديم كه حداقل قيمتي براي زرشك تعيين كنيم تا دالل نتواند از اين قيمت پايين
بندي مدير امور صنايع جهاد كشاورزي خراسانواحد فرآوري و بسته 40فعاليت   كنيم. دالالن به قيمت باالتر بخرند كه ما نيز از آن استقبال مي

درصد محصول زرشك استان فرآوري  15بر حاضر بالغبندي زرشك در استان خبر داد و گفت: درحالواحد فرآوري و بسته 40جنوبي هم از وجود 
كنسانتره و آب زرشك مشغول به فعاليت  بندي، توليد شربت،كس بيان كرد: اين واحدها در زمينه بستهشود. بيبندي ميدرصد نيز بسته 30و 

هايي كرد: برخي از اين واحدها پروژهبندي و فرآوري در دست احداث است، بيانواحد بسته 21حاضر كه همچنين درحالهستند. وي با بيان اين
شود در نوبي اضافه كرد: تالش ميجدرصد نيز پيشرفت فيزيكي دارند. مدير امور صنايع جهاد كشاورزي خراسان 60بزرگي هستند كه بيش از 

گذاران كس با اعالم آمادگي براي حمايت از سرمايهاندازي كنيم. بيهاي جديد واحدهاي نيمه تمام و راكد را راهجاي شروع پروژهوهله نخست به
صورت تسهيالت با اضي و مابقي نيز بهدرصد با آورده متق 12اندازي اين واحدها در زمينه فرآوري محصوالت استراتژيك استان گفت: هزينه راه

جنوبي در بخش كشاورزي است و از طرفي مسئوالن درصد اشتغال مردم خراسان 35شود. در شرايطي كه بيش از درصد تأمين مي 12نرخ سود 
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سالي توليد برخي سال خشك 20د طور حتم حمايت از كشاورزاني كه با وجوكنند؛ بهبارها و بارها زنگ خطر مهاجرت از روستاها را خود اعالم مي
  اند، نمونه بارز تحقق اقتصاد مقاومتي و از طرفي جلوگيري از مهاجرت خواهد بود. محصوالت را به انحصار خود درآورده
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