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سودجويي دالالن و عدم تنظیم بازار از عوامل گراني ميوه و صيفيجات است

اخبار
علیرضا مهاجر خبر داد

پرداخت ۹۵درصد
ازمطالباتكلزاكاران
مجري طرح دانههاي روغني از پايان برداشت كلزا خبر داد و گفت:
امسال  ۳۴۰هزار تن كلزا به ارزش  ۹۵۰ميليارد تومان از كشاورزان
خريداري شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،عليرضا مهاجر ،مجري طرح دانههاي روغني وزارت جهاد
كشاورزي ،همچنین با اشاره به پرداخت  95درصد مطالبات
كلزاكاران بیان کرد :تاكنون  880ميليارد تومان از مطالبات كلزاكاران
پرداخت شده است و مابقي در چند روز آينده به حساب كلزاكاران
واريز ميشود .مهاجر ادامه داد :پيشبيني ميشد امسال  350هزار
تن كلزا از كشاورزان خريداري شود ،اما بخشي از توليد تحت تأثير
سرمازدگي زودرس بهاره قرار گرفت .مشاور وزير جهاد كشاورزي با
اشاره به ضرورت افزايش نرخ كلزا در سال زراعي آينده گفت :با توجه
به ثبات نرخ خريد تضميني كلزا در سال زراعي  97-96پيشنهاد
دادهايم كه نرخ كلزا حداقل دوبرابر قيمت تضميني گندم براي سال
زراعي  98-97افزايش يابد .وي با اشاره به اينكه برداشت گلرنگ
و آفتابگردان در حال انجام است ،افزود :امسال پيشبيني ميشود از
مجموع دانههاي روغني 160 ،هزار تن روغن توليد شود كه با وجود
تأمين  14درصد نياز كشور از منابع داخل ،حدود  450ميليون دالر
صرفهجويي ارزي خواهيم داشت .مجري طرح دانههاي روغني در
پايان با بيان اينكه سال زراعي آينده سطح زير كشت كلزا به 350
هزار هكتار خواهد رسيد ،تصريح كرد :كشت كلزاي پاييزه از هفته
آينده آغاز ميشود و براي اين ميزان سطح ،یکهزار و  500تن بذر
تهيه شده است.
محمدحسن افشار مطرح کرد

نرخهركيلوقارچدرجهيك
 5هزار تومان
يك مقام مسئول گفت :با توجه به آنكه اكثر خانوارها در شهريورماه
مشغول خريد لوازمالتحرير هستند ،بازار قارچ وضعيت مطلوبي
ندارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
محمدحسن افشار ،رئيس انجمن صنفي پرورشدهندگان قارچ،
درباره آخرين وضعيت توليد قارچ اظهار كرد :در فصل تابستان به
دليل گرماي شديد هوا ،راندمان توليد كامپوست از  25درصد به
 14تا  20درصد كاهش مييابد .به گفته وي ،ساعات قطعي برق
واحدهاي توليدي و عدم كنترل دماي سالنها در كاهش توليد و
كيفيت محصول تأثير بسزايي داشته است .افشار با انتقاد از حضور
دالالن و واسطهگران در ايستگاههاي توزيع قارچ افزود :هماكنون
دالالن در ايستگاه فرودگاه مهرآباد و پاركينگ تيراژه مستقر هستند
و موجب اختالل در سيستم توليد شدهاند؛ به طوري كه از طريق
تماس تلفني با سازمان ميادين ميوه و ترهبار و ارائه اطالعات
نادرست ،قيمت قارچ را پايين نگه ميدارند تا توليدكنندگان
دچار ضرر و زيان شوند .اين مقام مسئول ادامه داد :با پيگيريهاي
صورتگرفته ،تعدادي از اين دالالن به عنوان اخاللگر اقتصادي
تحت تعقيب هستند .وي نرخ هر كيلو قارچ درجهيك را پنج هزار
تومان و درجه دو را سه هزار تومان اعالم كرد و گفت :اين در
حالي است كه هر كيلو قارچ با نرخهاي باالتر از  10هزار تومان به
مصرفكنندگان در بازار عرضه ميشود.
از سوی معاون بازرگاني شركت خدمات كشاورزي

ت كودهاي يارانهاي در سال 97
قيم 
اعالمشد
معاون بازرگاني شركت خدمات حمايتي كشاورزي با اعالم قيمت
پنج قلم كود كشاورزي گفت :قيمت كودهاي يارانهاي در سال 97
افزايش نخواهد يافت .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،علي
عليزاده درباره آخرين وضعيت قيمت كودهاي كشاورزي كه توسط
اين شركت توزيع ميشود ،بیان کرد:هيچگونه افزايش قيمتي در
اين حوزه نداريم و تمام كودهاي مورد نياز كشاورزان تأمين ميشود.
وي قيمت هر كيسه  50كيلوگرمي كود اوره را  38هزار و 500
تومان ،هر كيسه  50كيلوگرمي سولفات پتاسيم  75هزار تومان،
هر كيسه  50كيلوگرمي كلريد پتاسيم  35هزار توما ن و هر كيسه
 50كيلوگرمي سوپرفسفاتتريپل را  55هزار تومان اعالم كرد .گفتنی
است ،طي چند ماه اخير با توجه به افزايش قيمت ارز اين نگراني
در بين كشاورزان به وجود آمده است كه قيمت كودهاي يارانهاي
هم افزايش یابد؛ موضوعي كه شركت خدمات حمايتي كشاورزي
آن را رد ميكند.

باز هم سيبها را كنار جاد ه ميريزند؟

مديركل امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي گفت :انباشت و خريد
سيب صنعتي در كنار جادههاي استان ممنوع بوده و اطالعرساني
به باغداران و كشاورزان در اين خصوص ضروري است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا ،حسين سيواني افزود :بازرسي و نظارت
روزانه در اين زمينه الزامي است و گزارش آن نيز بايد ارائه شود.
جهاد كشاورزي و تعاون روستايي موظف است تابلوهاي اطالعرساني
مربوطه را در كنار جادهها نصب كند .وی گفت :امسال قيمت پايه
سيب صنعتي توافقي خواهد بود و بهزودي قيمت آن با هماهنگي
اتحاديه باغداران به بازار ارائه ميشود .سیوانی با بيان اينكه تعاون
روستايي ميتواند به عنوان كارگزار در اين زمينه وارد عمل شود و در
خريد و انباشت سيب صنعتي همكاري كند ،افزود :آدرس محلهاي
انباشت و خريد سيب صنعتي از سوی نهادهاي مرتبط ارائه شود.
سيواني گفت :صنعت ،معدن و تجارت موظف است زمان خريد و
ميزان ظرفيت كارخانهها را به اين منظور جمعبندي و اعالم كند.
وي ادامه داد :استفاده از ظرفيت سردخانهها براي دپوي سيبهاي
درختي صنعتي الزم است و اعتبار مورد نياز تعاون روستايي براي
آن نيز در دست پيگيري است تا با صندوق توسعه كشاورزي استان
هماهنگ شود .مديركل امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي از
رسانهها خواست درباره ممنوعيت خريد و فروش سيب صنعتي در
كنار جادهها اطالعرساني كنند و گفت :نظارت علوم پزشكي استان
نيز بر كيفيت محصول ارائهشده به كارخانهها الزامي است .وي از تعاون
روستايي نيز خواست ليست اماكن و ميزان خريد را اعالم كند و با
اشاره به ضرورت بستهبندي مطلوب و بهداشتي سيب صنعتي توسط
باغداران بیان كرد :اگر اتحاديه باغداران استان خواهان مشاركت در
خريد و تحويل سيب صنعتي به كارخانجات است ،محل انباشت و
قيمت الزم را ارائه كند.

دسترنجباغداراندرخورجینواسطهها
سبزینه

پرهام پوررجب

قيمت ميوه در هفتههاي اخير بهدلیل بروز شرايط
اقليمي با نابهسامانيهاي زيادي روبهرو شده
است كه اين شرايط باعث شده فروش ميوه در
ميوهفروشيها بهشكل قابل مالحظهاي كاهش
يابد .بههمین دلیل نظر برخی از مسئوالن را در
این رابطه جویا شدیم که به شرح زیر است.

پشت پرده گراني ميوه
در داخل ميادين بزرگ ميوه و ترهبار

اسداهلل كارگر ،رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه
و ترهبار ،با اشاره به اينكه افزايش قيمت ميوهها
در داخل ميدانهاي ميوه و ترهبار اتفاق ميافتد،
گفت :اتفاقاتي كه پيش از خريد مغازهداران ميوه
فروش ُرخ ميدهد به ما ارتباطي پيدا نميكند.
كارگر در ادامه تأکید کرد :علت اصلي گراني
ميوه و صيفيجات در بازار ،ارائه نكردن فاكتور،
خالصفروشي توسط بارفروشان ،سودجويي
واسطهگران و نبود تعادل در عرضه و تقاضاست.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و ترهبار گفت:
اعضاي اتحاديه ما  15تا  35درصد سود ميگيرند
و به قيمتهاي خريد خود اضافه ميكنند .رئيس
اتحاديه بارفروشان ميوه و ترهبار تهران نیز گفت :در
ميدان ميوه و ترهبار نرخنامهاي داريم كه بهوسيله
نماينده جهاد كشاورزي ،نماينده بازرسي اتاق
اصناف ،اتحاديه ميوهفروشان و اتحاديه بارفروشان
تنظيم ميشود و ميوهها در داخل ميدان براساس
اين نرخنامه فروخته و فاكتور صادر ميشود.
حسن صابري با اشاره به اينكه بارفروشان ميوه
و ترهبار ،حقالعمل كار هستند ،افزود 90 :درصد از
بارفروشاني كه در ميدانهاي بزرگ ميوه و ترهبار
فعال هستند در رسته حقالعمل كاري هستند و
مستقيم با كشاورز كار ميكنند؛ اما در اين ميان
زنجيرهاي هم وجود دارد كه جزو اعضاي اتحاديه
بارفروشان ميوه و ترهبار نيستند و خودشان
خريدهاي خود را انجام ميدهند و آن را به ميدان
حمل ميكنند و بهصورت حقالعمل كاري بار خود
را با توجه به عرضه و تقاضا ميفروشند .وي گفت:
علت اصلي گراني ميوه ،سرمازدگي آخر فروردين
امسال است كه بنا بر برآورد خسارات وزارت جهاد
كشاورزي ،حدود  11هزار ميليارد تومان از توليد
امسال ما كم شده و بخش زيادي از ميوههاي
هستهدار كشورمان از بين رفته است .صابري با
اشاره به اينكه فاكتور اين اتحاديه ،متحدالشكل
و مورد تأييد اتاق اصناف است ،افزود :همه اعضاي
اين اتحاديه از اين نوع فاكتور استفاده ميكنند و

ملزم به صدور فاكتور هستند .وي با اشاره اينكه
ساعات اصلي فعاليت ميادين ،از حدود  23تا
حدود  5صبح است ،افزود :بايد دستبهدست هم
دهيم تا كيفيت توليد ميوهها را افزايش دهيم؛ زيرا
فقط حدود  20درصد توليدات داخل ،مرغوب و
باكيفيت هستند .رئيس اتحاديه بارفروشان ميوه
و ترهبار تهران با بيان اينكه با توجه به كيفيت
ميوهها سه نوع قيمتگذاري كف ،سطح و ممتاز
وجود دارد ،گفت :حدود  50تا  60درصد ميوههاي
تهراندرميدانهاياقماريتوزيعميشود.صابري
با بيان اينكه بايد همفكري كنيم و بازار توليد و
عرضه ميوه را بهدرستي مديريت كنيم ،افزود:
پارسال عرضه ميوه مازاد بر تقاضا بود؛ بهطوري كه
قيمت هندوانه تا ارديبهشت به اندازهاي پايين بود
كه خوراك دام ميشد.

كمبود ميوه نداريم
لها گران كردند
دال 

صدراهلل نياوراني ،رئيس اتحاديه توليدكنندگان
و صادركنندگان ميوه ،گفت :سطح كنوني
افزايش قيمتها ناشي از كمبود توليد ميوه
نيست .نياوراني با اشاره به اينكه مقدار زيادي
از افزايش قيمت ميوه و ترهبار كاذب است ،گفت:
كمبود توليد ممكن است علت بخش اندكي از
افزايش قيمت باشد؛ اما سطح كنوني افزايش
قيمتها ناشي از كمبود توليد ميوه نيست.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان
ميوه افزود :بخشي از اين افزايش قيمت بهعلت
سرمازدگي و بخشي هم بهعلت افزايش نرخهاي
داخلي مانند افزايش قيمت كرايههاي حمل
و نقل ،هزينه بستهبندي و بارگيري است .وي
ادامه داد :قيمت ميوه در عمدهفروشي با آنچه
در مغازهها به دست مردم ميرسد متفاوت و
مورد اعتراض مردم و حتي توليدكنندگان است
كه متأسفانه به اين اعتراض به خوبي رسيدگي
نميشود .نياوراني اضافه كرد :قيمت ميوهها از
توليدكننده تا مصرفكننده بهدست واسطهها و
داللها افزايش مييابد و ميوهفروشان در مغازه
با بيش از سود مجاز آن را ميفروشند .وي با
اشاره به اينكه در  17استان كشور سرمازدگي
داشتيم ،افزود :از مناطق ديگر توليد داشتيم و در
بازار كمبود محصول احساس نميشود .نياوراني
اضافه كرد :با توجه به كمبود توليد ،صادرات ميوه
انجام نميشود و صادرات در موارد اضافه توليد
انجام ميشود .رئيس اتحاديه توليدكنندگان و
صادركنندگان ميوه گفت :ساعات كار ميادين
بزرگ ميوه و ترهبار بايد محدود شود تا اقدامات
دالالن در آنجا قابل نظارت بيشتر و بهتري
باشد .نياوراني افزود :بايد فاكتور با شكل يكسان
و اصلي بارفروشي و با مهر و شماره اتحاديه
بارفروشان باشد و به سازمان تعزيرات معرفي
شود تا فاكتورهاي جعلي توليد نشود.

داليل گراني ميوه از زبان تعزيرات

سيدياسر رايگاني ،سخنگوي سازمان تعزيرات
حكومتي كشور ،گفت :اختالف قيمت ميوه در
برخي از استانها نسبت به تهران به  ۶۰تا ۷۰
درصد ميرسد .رايگاني افزود :نيروهاي سازمان
تعزيرات حدود يكماه در ميادين ميوه و ترهبار
مستقر بودند و به نحوه عرضه در ميادين و
خردهفروشيها ايراداتي داريم .وي اضافه كرد:
متأسفانه يك نوع ميوه در ميادين ميوه و ترهبار
ششتاهفتباردستبهدستميشودتابهدست
مغازهدار برسد .رايگاني ادامه داد :در سطح عرضه
هم مشكالتي وجود دارد؛ براي مثال ميوههاي
بستهبنديشدهدرسوپرماركتهابادوتاسهبرابر
قيمت ميوه در ميادين ترهبار عرضه ميشود .وي
با بيان اينكه حجم كمي از پروندهها در زمينه
ميوه و ترهبار به سازمان تعزيرات ارجاع ميشود،
گفت :كمتر از یکمیلیون و  500پرونده از
ابتداي امسال تاكنون در اين زمينه در سراسر
كشور به اين سازمان ارجاع شد كه در مقايسه
با ديگر پروندههاي صنفي ،ناچيز است .رايگاني با
اشاره به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي كشور
سازمان ناظر نيست ،افزود :اين سازمان مرجع
رسيدگيكننده است و نظارت بر بازار برعهده
اتحاديهها و اصناف و اداره كل صنعت ،معدن
و تجارت است كه بايد تخلفات را به سازمان
تعزيرات حكومتي ارجاع دهند.

بيخانمانيگلوگياه در وطن

صنعت گل و گياه مازندران در حالي روند رو به رشد خود
را طی میکند كه با وجود ظرفيتهاي بسيار ،جاي خالي
يك دهكده ويژه عرضه اين محصوالت بهوضوح به چشم
ميخورد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،سومين
نمايشگاه گل و گياه به همت جهاد كشاورزي محمودآباد
در سالن شهيد رجايي اين شهرستان افتتاح شد .در
این نمایشگاه  ۴۴غرفه با عنوان گلها و گياهان زينتي،
شاخهبريده و آپارتماني وجود دارد كه به نوعي فعاالن صنعت
اقتصادي كشاورزي را به هماستانيها معرفي ميكند .اين
نمايشگاه از پنجم تا نهم شهريور از ساعت  ۹تا  20براي
بازديد عموم داير است.

ما به دهكدههاي گل و گياه در مازندران
نياز داريم

غالمرضا گلزاري دهنو ،رئيس هيئتمديره توليدكنندگان
گل و گياه مازندران ،در مراسم افتتاح نمايشگاه گل و گياه
در محمودآباد با بيان اينكه رشد حداقل سهدرصدي در دنيا
با تمام مشكالت زيستمحيطي و اجتماعي را براي صنعت
كشاورزي متصور هستيم ،اظهار كرد :در ايران با وجود همه
مشكالت و ناماليمات ،اين صنعت حداقل به عقب بازنگشته،
ايستا نبوده و قصد حركت به سمت جلو را دارد .وي با اشاره
به اينكه مازندران به لحاظ شرايط اقليمي خاص از  ۷۰سال
پيش در صنعت كشاورزي و گل و گياه پيشتاز بوده است،
تصريح كرد :امروزه به جايي رسيدهايم كه مازندران رتبه اول
گلهاي شاخهبريده را در ايران و رتبه اول گياهان فضاي باز
در كشور را به خود اختصاص داده است .رئيس هيئتمديره
توليدكنندگان گل و گياه مازندران با اشاره به اتفاقاتي كه
در طبيعت مازندران افتاده ،از جمله كاهش منابع آبي و
مهاجرت اقليمي كه روز به روز مشهودتر ميشود ،گفت:
اين مسأله باعث بروز مشكالت و ایجاد نيازهايي در سطح
استان خواهد شد .وي ادامه داد :تغييراتي كه در بازار اتفاق
ميافتد ،ضربه اول را به صنف گل و گياه ميزند ،زيرا ما در
انتهاي سبد خريد قرار داريم .ساختارهايي كه در آن توليد
ميكنيم زير پنج سال قدمت ندارند و اگر بخواهيم جايگاه
خود را در سطح ملي حفظ كنيم بايد بازنگري صورت گیرد.
گلزاري دهنو با اشاره به اينكه نخستين مسألهاي كه بايد
به آن پرداخت ،جايگاه تشكلهاي توليدی است ،خاطرنشان
كرد :توليدكنندگان بايد در بخش قوانين و مسائل مربوط
به صنف خود و در صدور پروانههاي توليد نقش داشته
باشند .وی يادآور شد :به بسياري از پتانسيلهاي مازندران
توجه نشده است يا اساساً تصميمات كام ً
ال تخصصي گرفته

نميشود .ما به دهكدههاي گل و گياه در مازندران نياز داريم؛
صنعت گل و گياه بايد ديده شود تا اشتغالزايي بيشتري را
در رشته كشاورزي براي جوانان شاهد باشیم.

ارگانيك است تا توليد را افزايش دهد ،يادآور شد :در
اين حوزهها با پرداخت بسته رونق توليد بهويژه در بحث
اشتغال روستايي و اختصاص اين تسهيالت به گلخانهها
درصدد حمايت از آنها هستيم.

مهدي گلچوب ،مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي
استانداري مازندران ،در ادامه مراسم گفت :توليدكنندگان
گل و گياه ميدانند كه اين محصول در اقتصاد داخلي و
خارجي نقش بسزايي دارد و يكي از برترينهاي ما در بخش
توسعه صادرات است ،اما متأسفانه هنوز نتوانستهايم سهم
مناسبي را از بازار آن در كشورهاي منطقه داشته باشيم.
وي با بيان اينكه اين بازار عظيم و بكر در مازندران هنوز
جاي كار دارد ،يادآور شد :هدفگذاري سه ميليارد دالر
براي توسعه صادرات استان در پايان برنامه ششم تعيين و
دستور داده شده در كارگروه توسعه صادرات ،برنامهريزي
الزم صورت گیرد تا ميزان صادرات استان به عدد هدف
نزديك شود.

تنها  0/5درصد توليدات گل و گياه مازندران
به خارج از كشور صادر ميشود

سهم ناچيز گل و گياه در بازار اقتصادي كشور

با واردات گل و گياه مخالف هستيم

گلچوب عنوان کرد :يكي از مواردی كه میتواند در
تحقق توسعه صادرات نقش داشته باشد ،صادرات گل
و گياه استان است؛ برگزاري نمايشگاهها در مناطقی
كه ظرفيت بااليي دارند بهويژه غرب مازندران در عرضه
محصول و كسب دستاوردها و بازاريابي نقش بسزايي ايفا
ميكند .وي با بيان اينكه برخورد با قاچاق گل و گياه
يكي از سه محور مبارزه با قاچاق استانداري است ،افزود:
دغدغههايي در زمينه واردات قاچاق گل و گياه مطرح
شده و افراد سودجو با اين كار آسیبهای جبرانناپذيری
به داشتههاي ما در اين حوزه ميزنند .ما با واردات گل
و گياه مخالف هستيم ،اگر قرار است این اتفاق بيفتد
بايد از استانداردهاي الزم برخوردار باشد .مديركل دفتر
هماهنگي امور اقتصادي استانداري مازندران تصريح
كرد :بر اساس هماهنگي با سازمان توسعه تجارت
ايران ۵۰ ،درصد هزينه نمايشگاههایي را كه در كشور
هدف برگزار شود ،دولت پرداخت ميکند ،بر اين اساس
اتحاديهها ميتوانند با برنامهاي مدون در مسیر توسعه
گل و گياه قدم بردارند .اين آمادگي را داريم تا از برگزاري
نمايشگاه تخصصي گل و گياه استان مازندران در هر يك
از كشورهاي منطقه بهويژه روسيه حمايت كنيم .وي با
اشاره به اينكه پرداخت تسهيالت به توليدكنندگان گل
و گياه براي توسعه توليدات مكانيزه و مدرن با نماي

عزيزاهلل شهيديفر ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران،
نیز با بيان اينكه كشاورزي مازندران به عنوان يك ركن فعال و
جدي در عرصه اقتصاد ،اشتغال ،صادرات ،امنيت غذايي ،نشاط
و شادابي استان و كشور مطرح است ،اظهار كرد :مازندران
در بخشهاي مختلف زراعي ،باغي ،شيالتي ،دام ،طيور و گل
و گياه اشتغالزا بوده است و سند توسعه اقتصادي را شكل
ميدهد .وي با اشاره به اينكه بايد جايگاه مازندران را در عرصه
توليد گل و گياه حفظ کنیم و در اين صنعت پيشرو باشيم،
افزود ۷۰ :تا  ۸۰درصد گل و گياه استان ۹۰ ،درصد توليد
مركبات ۷۰ ،درصد كيوي و گاه ۱۰۰درصد توليد برنج و نيمي
از فرآوردههاي شيالتي و مرغ به خارج از استان و مابقي به
خارج از كشور صادر ميشود .شهيديفر با بيان اينكه نزديك
به  ۵۰۰ميليون واحد گل و گياه كه  ۱۵۰ميليون واحد آن
گلهاي آپارتماني است ،در طول سال در مازندران توليد
ميشود ،گفت :تنها  0/5درصد توليدات گل و گياه استان يعني
دو ميليون واحد صادر میشود؛ اگر این عدد به 10درصد برسد
بيشك با ارزآوري و رونق اقتصادي همراه خواهد بود.

محمودآباد به عنوان پايتخت گلهاي زينتي
مازندران معرفي شود

يحيي يوسفپور ،فرماندار محمودآباد ،نیز يكي از مباحث
مهم در بخش صنعت را توجه به اقتصاد درونزا و خصوصاً
كشاورزي دانست و گفت ۲۳۰ :هزار هكتار از اراضي
مازندران خوب و مستعد است؛ به گونهاي كه  ۴۳درصد
از برنج توليدي كشور در اين استان توليد ميشود .وي با
اشاره به اينكه مازندران ميتواند در بحث گل و گياه حائز
رتبههاي برتر در كشور باشد ،تصريح كرد :محمودآباد ويژگي
برجستهاي در توليد گل و گياه دارد و اگر اين صنعت در
منطقه مورد توجه ويژه قرار گيرد ،ميتواند اشتغالزايي
مطلوبي فراهم آورد .برند و شاخص شهرستان محمودآباد،
گل و گياه است؛ باید زمينه رشد اين عرصه ایجاد و دغدغهها
رفع شود .يوسفپور يادآور شد :از سال گذشته تاكنون
حدود سه ميليارد تومان به بخش گل و گياه در محمودآباد
اختصاص يافته است.

گردش مالي گياهان دارويي 70هزار ميليارد ريال است
مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد
كشاورزي گفت :گردش مالي گياهان دارويي
 70هزار ميليارد ريال در سال است كه 30
تا  40هزار ميليارد ريال آن مربوط به بخش
صادرات ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،حسين زينلي افزود :مابقي اين درآمد
در صنايع غذايي و دارويي كشور است .وي
انجام كار تحقيقاتي در حوزه گياهان دارويي
را ضروري دانست و اظهار داشت :فعال كردن
ستاد گياهان دارويي به همه استانها ابالغ

شده و بايد از اين فرصت براي اجرا ،تحقيق و
تقويت بخش خصوصي استفاده كرد .وي با بيان
اينكه ظرفيتهاي مختلفي در كشور وجود
دارد ،گفت :هر منطقه پايلوت توليد محصول
خاصي است كه با داشتن اين ظرفيتها از
هيچ محصول خارجي حمايت نميشود و 85
درصد بودجههاي وزارت جهاد كشاورزي براي
ارتقا و برندسازي محصوالت ايراني هزينه خواهد
شد .مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد
كشاورزي با تأكيد بر كشت ارگانيك محصوالت

تصريح كرد :بازار گياهان دارويي ايران دچار
مشكلنيستوچنانچهتوليدكنندهايمحصول
نفروخته دارد ،به وزارتخانه معرفي كند.
زينلي افزود :سال گذشته تسهيالت گياهان
دارويي هفتهزار ميليارد ريال بود كه با سود
ششدرصد در سامانه كارا عرضه شد و امسال
نيز با نرخ  10درصد پرداخت ميشود .وي
بيان كرد :تسهيالت سال گذشته در روستاها
پرداخت شده ،اما امسال تسهيالت گياهان
دارويي در شهرها نيز اعطاء و عالوهبر اين

 80درصد قيمت مكانيزاسيون مورد نياز در
حوزه گياهان دارويي بهصورت وام  15درصد
تأمين ميشود .وي ادامه داد :لرستان بهعنوان
پايلوت گياهان دارويي انتخاب شده كه قرار
است امسال يكهزار هكتار و تا پايان برنامه
ششم توسعه پنجهزار هكتار كشت اين گياهان
در استان انجام شود .لرستان  300گونه گياه
دارويي شناخته شده و يكهزار و  68هكتار
با توليد هشتهزار و  271تن زيركشت اين
گياهان دارد.

بهارستان

وزارتخانههايجهادكشاورزيوصمت
موظف به حل مشكالت خوراك دام
سخنگوي كميسيون كشاورزي با اشاره به موضوعات مطرحشده در
جلسه پنجم شهريور كميسيون گفت :در اين جلسه رئيس كميسيون
كشاورزي ،وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت را
موظف كرد حداكثر تا روز شنبه ( ۱۰شهريور) با هماهنگي یکدیگر برای
حل مشكل مربوط به خوراك دام ،طيور و آبزيان كشور اقدام عاجل انجام
دهند؛ وگرنه منتظر استيضاح وزراي مربوطه توسط كميسيون كشاورزي
باشند .به گزارش«سبزینه» به نقل از ایسنا ،نورمحمد تربتينژاد ،سخنگوی
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي ،درباره موضوعات بررسيشده
در این جلسه اظهار كرد :بيش از  ۸۰درصد نهادههاي دامي و كشاورزي
مرتبط با توليد خوراك دام وارداتي است .خوراك دام تقريباً بين  ۶۰تا
 ۷۵درصد هزينه پرورش دام ،طيور و آبزيان را تشكيل ميدهد و در حال
حاضر توان رقابتپذيري پرورشدهندگان نسبت به رقبايما در ساير
كشورها پايين و امكان صادرات محصوالت پروتئيني دامي براي ما محدود
است .تربتينژاد با توجه به تصميمگيريهاي كشور درخصوص واردات
و صادرات و نوسانات قيمت نهادههاي دامي از جمله خوراك دام اظهار
کرد :هماكنون صنايع پرورش دام ،طيور و آبزيان با چالشهاي متعددي
روبهرو است .جهاد كشاورزي بايد هر چه سريعتر با دقت نظر ،مشكالت
پيش روي اين صنعت را مرتفع كند .سخنگوي كميسيون كشاورزي در
پايان گفت :در این جلسه ،رئيس كميسيون كشاورزي ،وزارتخانههاي جهاد
كشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت را موظف كرد حداكثر تا روز شنبه با
هماهنگي یکدیگر برای حل مشكل مربوط به خوراك دام ،طيور و آبزيان
كشور اقدام عاجل انجام دهند؛ وگرنه منتظر استيضاح وزراي مربوط توسط
كميسيون كشاورزي باشند .اين جلسه با حضور نمايندگان وزارتخانههاي
جهاد كشاورزي ،صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان شيالت ،اتحاديهها و
تعاونيهاي كارخانجات و توليدكنندگان خوراك دام ،طيور و آبزيان با
هدف بررسي مشكالت واردات و صادرات و تأمين نيازهاي خوراك دام،
طيور و آبزيان كشور تشكيل شد.

پیشخوان
معاون وزير جهاد کشاورزی مطرح كرد

ضرورتايجادزنجيرهتوليد
محصوالتكشاورزي
طهماسبي گفت :وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد با ايجاد زنجيره
محصوالت كشاورزي ،ارزش افزوده خوبي نصيب توليدكنندگان كند.
به گزارش «سبزینه» ،سومين نمايشگاه بينالمللي باغباني ،نهادهها،
گلخانه ،گياهان دارويي ،ماشينآالت و صنايع وابسته دیروز در محل
نمايشگاه بوستان گفتوگو با حضور معاون امور باغباني وزارت جهاد
كشاورزي افتتاح شد .محمدعلي طهماسبي ،معاون امور باغباني وزارت
جهاد كشاورزي ،از حضور  ۸۵شركت در زمينه توليد صنايع گلخانه،
قارچ ،گياهان دارويي و زينتي و ماشينآالت خبر دادو با اشاره به ضرورت
توسعه گلخانهها افزود :هماكنون  ۱۳هزار و  ۶۰۰هكتار گلخانه در كشور
وجود دارد كه قرار است تا پايان سال دو هزار و  ۷۶۰هكتار به اين ميزان
اضافه شود .به گفته طهماسبي ،صنعت گلخانه توسط بخش خصوصي
ميتواند كسب و كارهاي جديدي خلق كند .اين مقام مسئول ادامه
داد :شركتكنندگان در اين نمايشگاه با زمينه كسب و كار فعاليتهاي
جديد در ساختار مشاركت آشنا ميشوند و ميتوانند توليدات خود را
در زمينههای صنعتي ،كشاورزي به منصه ظهور برسانند .به گفته وي،
امسال نمايشگاه نسبت به سالهاي قبل از رونق بيشتري برخوردار
است .معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در زمينه توليد
مشكالت چنداني نداريم ،بيان كرد :پس از توليد ،بخش حمل و نقل،
صنايع و زنجيرههاي توليد از جمله مشكالت پيش روي توليدكنندگان
است كه وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد با ايجاد زنجيره محصوالت
كشاورزي از جمله سيب ،زعفران و ...ارزش افزوده خوبي را نصيب
توليدكنندگان كند .وي همچنین درباره كشت بافت گفت :كشت بافت
يكي از فعاليتهاي نوظهور است كه طي چند سال گذشته رونق پيدا
كرده و به همين دلیل تعدادي از سرمايهگذاران در اين بخش آمدند
و انجمن کشت بافت را تشكيل دادند .طهماسبي در پايان ،كشت
بافت در زمينه توليد گياهان دارويي را نتيجه فعاليت سرمايهگذاران و
تحصيلداران دانست و افزود :از طريق توليد در اين زمينه ميتوان كسب
و كار جديدي براي فعاالن اين حوزه ايجاد كرد.

لبنياتصدرنشينافزايشقيمت
كاالهاياساسيدرمردادماه
گروه لبنيات در مردادماه با رشد  25/1درصدي قيمتها ،بيشترين افزايش
بها را در بين كاالهاي اساسي به خود اختصاص داد و گوشت مرغ و قند و
شكر در رتبههاي بعدي قرار دارند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا،
ستاد تنظيم بازار اواسط تيرماه امسال با افزايش 9درصدي بهاي خريد
شيرخام موافقت كرد و به دنبال آن كارخانجات لبني نيز قيمت فرآوردههاي
خود را  15درصد افزايش دادند .گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت
خردهفروشي برخي مواد خوراكي در سطح شهر تهران در هفته منتهي به
دوم شهريورماه نشان ميدهد كه گروه لبنيات شامل ماست ،پنير ،كره و
شير به طور متوسط در مردادماه  25/1درصد رشد قيمت تجربه را كردهاند.
ميزان افزايش بهاي كاالهاي اين گروه در هفته پاياني مردادماه  0/4درصد
و رشد قيمتها در يك سال منتهي به هفته يادشده  37/8درصد بوده
است .در گروه تخممرغ نيز با اينكه نرخها در هفته پاياني مردادماه به
دليل واردات آن 6/3 ،درصد كاهش يافته بود ،به طور متوسط در يك ماه
گذشته  11/7درصد رشد كرده است تا رشد ساالنه آن به  46/4درصد
برسد .هر شانه تخممرغ دوكيلوگرمي به طور متوسط بين  12هزار و 600
تا  15هزار و  200تومان در ميادين شهرداري به فروش ميرسد ،اما بهاي
آن در واحدهاي صنفي سطح شهر به طور ميانگين  18هزار و  300تومان
است .گروه برنج ،تنها گروه كااليي است كه در هفته پاياني مردادماه رشد
قيمت نداشته است ،اما ماهانه  0/3درصد افزايش قیمت را تجربه کرده و
ميزان رشد ساالنه آن در يك سال منتهي به دوم شهريورماه  46/4درصد
اعالم شده است .اكنون هر كيلوگرم برنج خارجي به طور متوسط هشت
هزار تومان به فروش ميرسد و برنج داخلي درجهيك نيز حدود  13هزار
و  500تومان است .همچنين قيمتها در گروه گوشت قرمز در مردادماه
به طور ميانگين  8/2درصد افزايش داشته و بهاي اقالم اين گروه در سال
اخير  33/6درصد بيشتر شده است .ميادين شهرداري تهران هر كيلوگرم
گوشت گوسفندي را به طور متوسط تا  43هزار تومان و هر كيلوگرم گوشت
گاو و گوساله را تا  57هزار تومان عرضه ميكنند؛ اين رقم در ساير واحدهاي
صنفي براي گوشت گوسفندي حدود  59هزار تومان و براي گوشت تازه گاو
و گوساله  55هزار تومان است .در گروه گوشت مرغ نيز قيمتها در اين ماه
 23/2درصد افزايش يافته است تا هر كيلوگرم گوشت گرم مرغ با قیمت
حدود هشت هزار تومان در ميادين شهرداري و  10هزار و  800تومان
در واحدهاي صنفي به فروش برسد؛ قيمت گوشت مرغ در هفته پاياني
مردادماه  5/6درصد و در يك سال گذشته  32/5درصد بيشتر شده است.
بر اساس نرخهاي بانك مركزي در هفته يادشده ،ميزان افزايش بهاي حبوب
 0/3درصد و رشد ماهانه و ساالنه آن به ترتيب  1/3درصد و  2/6درصد بوده
است .همچنين در اين ماه بهاي ميوههاي تازه  4/4درصد ،قند و شكر 19
درصد ،چاي  2/8درصد و روغن  1/1درصد افزايش و تنها بهاي سبزيهاي
تازه  0/4درصد كاهش يافته است؛ رشد ساالنه اين اقالم براي ميوههاي تازه
 83درصد ،سبزيهاي تازه  29/1درصد ،قند و شكر  21/9درصد ،چاي
 22/4درصد و روغن  11/1درصد محاسبه شده است.

