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پیشخـوان
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي اعالم کرد

هندوانهشبيلدا
 ۸۵۰تومان

مهر :رئيس اتحاديه ميوه و سبزي شرايط بازار
ميوه را در آستانه شب يلدا مطلوب اعالم کرد
و گفت :نرخ هندوانه يک سوم سال گذشته
است .سيد حسين مهاجران شرايط بازار ميوه
را در آستانه شب يلدا آرام و مطلوب توصيف
کرد و افزود :به جز موز ،قيمت هيچ ميوهاي
افزايش نداشته ،ضمن اينكه نرخ هر کيلوگرم
موز با  ۱۰۰۰تومان افزايش به  ۳۵۰۰تا
 ۴۵۰۰تومان رسيده است .وي اضافه کرد:
قيمت هندوانه نسبت به سالهاي گذشته
بسيار ارزان و بين  ۶۰۰تا  ۸۵۰تومان است.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي با بيان اينكه
نرخ فعلي هندوانه يک سوم سال گذشته
است ،دليل اين امر را توليد و عرضه فراوان
عنوان کرد و گفت :امسال کشت اين محصول
در ميناب زياد است .مهاجران با اشاره به
اينكه عرضه پرتقال شمال در ميدان مرکزي
ميوه و ترهبار همچنان زياد است ،ادامه داد:
قيمت هرکيلوگرم از اين محصول بين ۶۰۰
تا  ۱۵۰۰تومان ،نارنگي بين  ۱۰۰۰تا ۲۵۰۰
تومان ،کيوي بين  ۱۰۰۰تا  ۲۵۰۰تومان و
خيار بين  ۱۵۰۰تا  ۳۰۰۰تومان است .وي
نرخ هر کيلوگرم سيب قرمز را  ۴۰۰۰تومان
و سيب سفيد را بين  ۲۵۰۰تا  ۴۵۰۰تومان
اعالم کرد .به گفته رئيس اتحاديه ميوه و
سبزي افزود :قيمت هر کيلوگرم انگور بيدانه
قرمز  ۵۵۰۰تومان ،انگور بيدانه سفيد ۵۰۰۰
تومان و انگور شاهرودي بين  ۲۵۰۰تا ۳۵۰۰
تومان است.

قيمتخريدمرکبات
باچرتکهباغداران
همخوانيندارد

فارس :پس از تعيين نرخ  834توماني
پرتقال از سوي سازمان جهاد کشاورزي
مازندران ،کشاورزان معتقدند اين مبلغ
کفاف هزينههاي برداشت را نداده و بسياري
از کشاورزان با کاهش زيان خود اقدام به
معدومسازي مرکبات ميکنند.رضا رحيمي،
باغدار مازندراني ،درباره نوع نرخگذاري قيمت
ن شده جهاد
مرکبات گفت :قيمت تعيي 
کشاورزي براي خريد مرکبات رقمي نيست
که در اختيار کشاورز قرار ميگيرد .وي افزود:
براي برداشت  2هزار کيلوگرم مرکبات 350
هزار تومان پول کارگر 400 ،هزار تومان پول
جعبه ،و  150هزار تومان هزينه حمل و نقل
بايد پرداخت شود .اين باغدار مازندراني بيان
کرد :اگر  2هزار کيلوگرم مرکبات را تحويل
جهاد کشاورزي بدهم با مبلغ  834تومان
حدود يکميليون و  668هزار تومان در
اختيارم قرار ميگيرد که از اين رقم  350هزار
تومان براي هزينه برداشت 400 ،هزار تومان
پول جعبه ،و  150هزار تومان هزينه حمل و
نقل میشود؛ يعني سرجمع فقط  900هزار
تومان براي من هزينه تمام شده در بردارد و
تنها  760هزار تومان به من پرداخت ميشود.
وي ادامه داد :بهتر است مسئوالن هزينه تمام
شده محصول را کسر کنند و قيمت واقعي را
در اختيار رسانهها قرار دهند .قيمت خريد
از کشاورز کيلويي  334تومان است .کشاورز
مازندراني فقط موقع برداشت کيلويي 500
تومان بايد هزينه پرداخت کند.
عضو کميسيون کشاورزي تأکيدکرد

صادرات مرغ با رعايت
سليقهمشتريانخارجي

خانه ملت :عضو کميسيون کشاورزي ،آب
و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه تداوم
صادرات محصوالت کشاورزي نيازمند تعيين
نرخ صادراتي کارشناسي شده است ،گفت:
صادرات کارآمد مرغ نيازمند رعايت ساليق
مشتريان خارجي است .عبداهلل حاتميان
درباره نقش تأثيرگذار وزارت امور خارجه
در زمينه بازاريابي و صادرات محصوالت
کشاورزي ،گفت :وزارت خارجه با شناسايي
بازارهاي مختلف کشاورزي ،مرغداري و
دامداري در عرصه بينالملل ميتواند توسعه
صادرات در اين بخش مولد را هدفمندتر
کند .نماينده مردم درگز در مجلس شوراي
اسالمي تصريح کرد :پس از شناسايي
بازارهاي خواهان محصوالت کشاورزي
کشورمان توسط وزارت امور خارجه ،اين
وزارتخانه ميتواند سازمانها و وزارتخانههاي
داخلي را طبق نيازهاي صادراتي مشتريان
خارجي فعال کند .وي ادامه داد :مرغ بايد
بر مبناي سايز استاندارد و سليقه مشتري
در ريل صادرات قرار بگيرد تا صادرات مرغ و
فرآوردههاي مرغي در بازارهاي هدف با تدوام
همراه باشد .وي افزود :براي صادرات موفق و
پايدار محصوالت کشاورزي بايد نرخ صادراتي
کارشناسي شده درنظرگرفت.
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افزايش هزار توماني قیمت برنج وارداتي با وجود کاهش 16درصدي تعرفه واردات

ارز متقاضی برنج خارجي را گران کرد

پس از افزايش چشمگير قيمت
برنجهاي داخلي در چند ماه
گذشته ،اينبار قرعه به نام برنجهاي
وارداتي افتاد و در حاليکه برندهاي
مطرح در بازار در تالش هستند
تا با ذخيرهسازي مناسب در زمان
ممنوعيت واردات قيمتها را ثابت
نگه دارند ،در بازار خردهفروشي
شاهد افزايش بيش از هزار توماني
و همچنین آشفتگی در برخي از
ارقام هستيم؛ موضوعي که به عقیده
کارشناسان اين حوزه ناشي از حضور
دالالن و همچنین جو رواني حاصل از
عدم تخصيص ارز مبادلهاي به واردات
برنج است .در واقع فعاالن بازار برنج
معتقدند سياست ممنوعيت واردات و
همچنين عدم تخصيص ارز مبادلهاي
به برنج خارجي به نفع دالالن تمام
شده و نه تنها زمينه حضور برندهاي
نامعتبر را در بازار فراهم آورده ،بلکه
به جهت اختالف  25درصدي نرخ
ارز مبادلهاي با متقاضي ،از هماکنون
برخي از فروشندگان با سوءاستفاده از
فضاي حاصل شده نسبت به افزايش
قيمتها اقدام کردهاند و در نهايت
افزايش نرخ بيش از هزار توماني
در آينده دور از انتظار نخواهد بود.
بنابراين الزم است دولت با ابزارهاي
تعرفهاي ضمن حمايت از توليدات
داخلي ،از ايجاد انگيزه براي افزايش
محصوالت قاچاق جلوگيري کند .در
اين رابطه مسيح کشاورز ،دبير انجمن
واردکنندگان برنج ،در گفتوگو با
«سبزينه» درباره گراني برنج خارجي
در بازار گفت :با توجه به ممنوعيت
 5ماهه واردات برنج ،برندهاي مطرح
در بازار براي تأمين نياز خود در اين
بازه زماني نسبت به ذخيرهسازي اقدام
کرده و با توجه به قيمت خريد قبلي،
نرخ اين برندها در سطح فروشگاههاي
زنجيرهاي تغييري نداشته است.
وي با اشاره به حضور برندهاي نامعتبر
در بازار گفت :با توجه به کمبود
برنج خارجي در بازار ،شاهد حضور
برنجهاي وارداتي با برندهاي متفرقه
هستيم که به دليل واردات از مبادي
غير رسمي ،گاه با قيمتي پايينتر از
نرخ معمول عرضه ميشود.
وي با عنوان اينكه ممنوعيت واردات
با هدف حمايت از توليدات داخلي به
افزايش انگيزه قاچاق دامن ميزند،
گفت :با توجه به قيمت مناسب
برنجهاي خارجي ،بيش از  60درصد

عدم تخصيص ارز
مبادلهاي به برنج به
معناي واردات با ارز
متقاضي و اختالف
 25درصدي است که
نهايتاً افزايش بيش از
هزار توماني را در هر
کيلو به برنج وارداتي
تحميل میکند
خانوادهها از این برنجها استفاده
میکنند؛ لذا در زمان ممنوعيت شاهد
کمبود و در نتيجه واردات غيرقانوني
هستيم.
وي افزود :آنچه مسلم است اینکه
حمايت از توليدات داخلي الزامي
است؛ اما ابزارهاي تعرفهاي ميتواند
جايگزين ممنوعيت شود.
کشاورز در ادامه از داليل نوسانات
قيمت برنج در سطح خردهفروشيها،
به سياست دولت مبني بر عدم
تخصيص ارز مبادلهاي به واردات
اشاره کرد و گفت :عدم تخصيص ارز
مبادلهاي به برنج به معناي واردات با
ارز متقاضي و اختالف  25درصدي
است که نهايتاً افزايش بيش از هزار
توماني را در هر کيلو به برنج وارداتي

تحميل میکند.
دبير انجمن وارد کنندگان برنج افزود:
تغيير رويکرد ارز تخصيص يافته به
برنج وارداتي از هماکنون فضا را براي
سودجويي برخي از افراد و در نتيجه
گراني در سطح خردهفروشيها فراهم
آورده است .ضمن آنکه اين موضوع
زمينه افزايش قاچاق را نيز در سال
آينده فراهم خواهد کرد.
عرضه برنج در بورس
بازار را متعادل کرد
در حاليکه برنج وارداتي در بازار با
گراني تا هزار تومان مواجه شده و
دبير انجمن وارد کنندگان برنج دليل
اصلي آن را حضور برنجهاي قاچاق و
عدم تخصيص ارز مبادلهاي دانسته؛
اما علي قنبري ،معاون وزير جهاد
کشاورزي ،ضمن تأييد افزايش قيمت
برنج خارجي معتقد است ورود شرکت
بازرگاني دولتي به بازار و عرضه برنج
در بورس باعث متعادلتر شدن بازار
شده است
وي ادامه داد :با وجود افزايش قيمت
برنج خارجي طي ماههاي گذشته که
منطقي نبود ،پس از ورود وزارت جهاد
کشاورزي و شرکت بازرگاني دولتي
براي عرضه برنج وارداتي به قيمت
دولتي در بازار و بورس کاال ،بازار اين
محصول متعادلتر شد و هماکنون
ميتوان گفت که وضعيت قيمت
برنج خارجي تثبيتي است و با صدور
مجدد مجوز واردات برنج ،قيمت اين

محصول متعادلتر هم ميشود.
گفتني است طي هشت ماهه نخست
امسال  ۳۲۵هزار و  ۷۳۷تن برنج
به ارزش  ۲۷۳ميليون و  ۹۷۸هزار
دالر به کشور وارد شده که از نظر
وزني  29/54درصد و از نظر ارزشي
ت ماهه
 41/76درصد نسبت به هش 
سال گذشته کاهش داشته است.
همچنين قيمت برنج وارداتي که طي
هشت ماهه سال گذشته بيش از يک
دالر بود ،با کاهش  ۱۶درصدي به ۸۴
سنت رسيده است.
اين کاهش قيمت در حالي تجربه
شده است که بر اساس آمارهاي
بانک مرکزي از خرده فروشيهاي
سطح شهر تهران و اظهارات مسئوالن
مختلف اقتصادي کشور ،قيمت برنج
خارجي طي ماههاي گذشته افزايش
يافته و در مهر ماه امسال به بيش از
کيلويي  ۶۰۰۰تومان در بازار رسيده
است.کشورهاي صادرکننده برنج به
ايران به ترتيب هند ،پاکستان و امارات
هستند؛ به اضافه کشورهايي که از
طريق مناطق ويژه چابهار و شهيد
رجايي محصول خود را به ايران صادر
کردهاند .در اين ميان کشورهاي هند
با بيش از  ۱۵۷هزار تن صادرات برنج
به ايران سهمي معادل  45/48درصد،
پاکستان با صادرات بيش از  ۱۲۵هزار
تن سهمي معادل  38/56درصد و
امارات با صادرات بيش از  ۲۸هزار
تن سهمي معادل  8/77درصد در بازار
برنج خارجي ايران دارند.

مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي در دومين جشنواره محصوالت شب يلدا خبر داد

حمايت مالي دولت از باغداران خسارتديده

مديرعامل سازمان مرکزي تعاون
روستايي در دومين جشنواره
محصوالت کشاورزي ،آبزيان،
صنايع دستي و شب يلدا که براي
عرضه محصول کيفي و با قيمت
مناسب ،در بازارچه حکيميه
تهران برگزار شده است ،گفت :با
وجود خريد پرتقالهاي خسارت
ديده باغداران مازندراني ،دولت
مبلغي را نيز به عنوان حمايت از
اين کشاورزان در نظر گرفته است.
به گزارش «سبزينه» ،دومين
جشنواره محصوالت کشاورزي،
آبزيان ،صنايع دستي شب يلدا که
با تالش سازمان تعاون روستايي و
حضور توليدکنندگان استاني در
 170غرفه برگزار شده است ،انواع
اقالم مورد نياز شب يلدا از جمله
ميوههاي انار ،پرتقال ،کيوي ،سيب
درختي و هندوانه ،آجيل و خشکبار
و آبزيان را عرضه ميکند که به دليل
فروش مستقيم از مزرعه تا سفره و
حذف دالالن ،محصوالت مورد نياز را
با قيمت و کيفيت مناسب در اختيار
مصرفکنندگان قرار ميدهد.
در اين جشنواره حسين صفايي،
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون
روستايي ،گفت :در اين جشنواره
انواع اقالم مورد نياز شب يلدا از
جمله ميوه ،آجيل و خشکبار و
آبزيان عرضه ميشود تا کمکي براي
تعادل قيمت در بازار باشد .صفايي
همچنين درباره وضعيت مرکبات
شمال کشور که به دليل سرمازدگي
دو هفته اخير با مشکالتي روبهرو
شده ،گفت :از آنجايي که  60درصد

مرکبات کشور در استان مازندران
توليد ميشود ،در سرمازدگي اخير
 20تا  25درصد محصوالت اين
استان آسيب ديده است و به همين
جهت در روزهاي گذشته شاهد
عرضه گسترده مرکبات از سوي
اين باغداران بودهايم ،چرا که آنها
امکان نگهداري نداشته و در عين
حال نگران سرماي بعدي هستند.
وي از پيگيريهاي وزارت جهاد
کشاورزي براي خريد تضميني
پرتقال خبر داد و گفت :پرتقال از
جمله محصوالت کشاورزي است
که مشمول خريد تضميني ميشود،
ولي در طول سالهاي گذشته
سابقه نداشته که نيازي به خريد
تضميني باشد .مديرعامل سازمان
تعاون روستايي با اشاره به اينكه
پرتقالهاي خريداري شده عمدتاً از
نوع تامسون درجه  3بوده که به مرور
به صنايع تبديلي منتقل میشوند،
گفت :پيش از اين کارخانههاي
صنايع تبديلي براي توليد آب پرتقال

اقدام به واردات کنسانتره ميکردند؛
اما اکنون بخشي را ميتوانند از اين
طريق تأمين کنند.
صفايي همچنين از ايجاد  16مرکز
خريد پرتقال براي تحويل بار
کشاورزان به تعاون روستايي در
استان مازندران خبر داد و گفت:
پرتقال تامسون درجه  3را کيلويي
 550تومان ،درجه دو را  720تومان
و درجه يک را  834تومان ميخريم
که کشاورزان بيشتر مايلند پرتقال
درجه  3خود را به ما بفروشند
و تاکنون  16هزار تن پرتقال
خريداري کردهايم .وي همچنين
با بيان اينكه دولت در عين حال
رقمي را به عنوان کمک براي
حمايت از کشاورزان خسارتدیده
در نظر گرفته ،افزود :در عين حال
پرتقالهاي آسيبديده از سرما را
هم کيلويي  400تومان تحويل در
درب واحدهاي صنعتي خريداري
ميکنيم و با  6کارخانه هم هماهنگ
کرديم .با  4کارخانه در استانهاي

شمالي نیز قرارداد بستهايم تا اين
پرتقالها را تبديل کنند.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي
خاطرنشان کرد :کيوي هم جزو
محصوالتي است که در مقابل
سرما آسيبپذير است؛ اما قبل از
سرمازدگي  50تا  60درصد کيويها
برداشت و به انبارها منتقل شده بود؛
اما کيويهاي باقيمانده مقداري
آسيب ديدند؛ اما از آنجايي که
کيوي مشمول خريد تضميني دولت
نميشود ،مصوبهاي گرفتهايم تا
کيويهاي آسيبديده را هم کيلويي
 600تومان خريداري کنيم که طي
هماهنگي با يک کارخانه ،آنها را به
پوره کيوي تبديل خواهيم کرد.
صفايي درباره تأمين پرتقال شب عيد
هم براي تنظيم بازار ،گفت :امسال
صبر کرديم تا آسيبديدگي باغهای
مرکبات مشخص شود .براي همين
کمي با تأخير خريد تضميني را براي
شب عيد آغاز میکنيم .از اول دي ماه
خريد پرتقال شب عيد آغاز میشود؛
اما اين پرتقالها از بين مرکبات سالم
انتخاب خواهد شد .وي افزود :هندوانه
و انار که در شب يلدا بيشتر مورد
استفاده قرار ميگيرد مشمول تنظيم
بازار توسط دولت نيست؛ اما انتظار
داريم که با ايجاد جشنواره عرضه
ميوههاي شب يلدا بتوانيم با عرضه
مستقيم محصول باغداران ،از قيمت
اين محصوالت و تعدد واسطهها
در بازار بکاهيم .گفتني است اين
جشنواره در بازارچه حکيميه تهران از
روز چهارشنبه  24آذرماه تا  6دي ماه
به مدت  13روز برپا خواهد بود.

دکه

کره  ۲۰درصد گران شد

قيمت کره در سطح خردهفروشي حدود
۲۰درصد افزايشيافته و هر بسته  ۱۰۰گرمي
کره از  ۲هزار و  ۴۰۰تا  ۲هزار و  ۵۰۰تومان
به  ۳هزار تا  ۳هزار و  ۵۰۰تومان رسيده است.
به گزارش «سبزينه» ،قيمت کره در خرده
فروشيهاي سطح شهر تهران افزايشيافته است
و هر عدد کره  50گرمي از هزار و  1300تا هزار
و  1400تومان به هزار و  600تومان افزايش يافته است .هر عدد کره 100
گرمي نيز از  2هزار و  400تا  2هزار و  500تومان به  3هزار تا  3هزار و
 100تومان افزايشيافته است .بنا بر اين گزارش 28 ،ارديبهشت امسال
رضا باکري ،دبير انجمن صنايع فرآوردههاي لبني از برداشته شدن ارز
اختصاصي واردات کره و تبديل ارز مبادلهاي (دولتي) به ارز متقاضي (بازار
آزاد) براي واردات اين محصول خبر داه بود .وي در آن مقطع اشاره داشت
که نرخ فعلي مصرفکننده هر کيلوگرم کره  100گرمي  2هزار و 400
تومان (هر کيلوگرم  24هزار تومان) است.
کره از محصوالتي است که بخش عمده آن (حدود  90درصد) از خارج
کشور تأمين ميشود و وارداتي است و صنايع داخلي صرفاً به بستهبندي
اين محصول اقدام ميکنند و تغييرات نرخ ارز وارداتي تأثيرات مشخصي بر
قيمت تمامشده اين محصول دارد.
بعد از تغيير نرخ ارز وارداتي کره در ارديبهشتماه سال جاري ،مسئوالن
دولتي و حتي در مواردي بخش خصوص اعالم کردند که برداشته شدن ارز
مبادلهاي از واردات کره تأثيري بر قيمت اين محصول نخواهد داشت؛ اما
قيمت اين محصول حدود  20درصد افزايشيافته است.
گزارشهاي ميداني نشان ميدهد که اين افزايش قيمت در برخي از
برندهاي توليد کننده کره اعمال نشده است .گفتني است که محصول کره
شامل نرخگذاري سازمان حمايت و برخورد تعزيراتي نيست.

اخـبــــار
قائممقام خانه کشاورز مطرح کرد

ثبات نرخ ارز ،عامل تسهيل
در تجارت محصوالت کشاورزي

قائممقام خانه کشاورز گفت :اقدام دولت براي
تک نرخي کردن ارز ميتواند در ميانمدت بر
امر صادرات و واردات تأثيرگذار باشد .عنايتاهلل
بياباني ،قائم مقام خانه کشاورز ،در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به تأثير نوسانات
نرخ ارز در واردات و صادرات محصوالت کشاورزي
اظهار داشت :نوسانات نرخ ارز ،بخش کشاورزي را
بهطور کامل تحتالشعاع خود قرار داده است و از اين رو اقدامات دولت
براي تک نرخي کردن ارز ميتواند در ميان مدت بر امر صادرات و واردات
تأثيرگذار باشد .وي افزود :نوسانات نرخ ارز موجب ميشود تا صادرکنندگان
و توليدکنندگان نتوانند برنامه مدوني جهت امور خود داشته باشند .با تک
نرخي شدن ارز ،کشاورزان ميتوانند کارهای خود جهت واردات نهادههاي
مورد نياز را براساس نرخ مشخصي برنامهريزي کنند .بياباني ادامه داد :در
صورت تک نرخي شدن ارز ،صادرکنندگان ميتوانند شاخصههايي را براي
رقابتپذيري هرچه بيشتر در بازارهاي هدف برنامهريزي کنند که اين امر
ساماندهي بازار پولي و مالي را نيز به همراه دارد .وي در پاسخ به اينكه
نبود شفافيت در امر واردات و صادرات ناشي از وضعيت کنوني ارز است،
تصريح کرد :در شفافيت امر واردات و صادرات عوامل مختلفي همچون
تسهيل قوانين دست و پا گير صادرات و انحصاري نبودن برنامه واردات
تأثيرگذار است.
عضو هيئت رئيسه ارگانيک:

توسعهمحصوالتارگانيک
در بودجه  96جايي ندارد

عضو هيئت رئيسه ارگانيک گفت :با وجود
اهميت باالي محصوالت ارگانيک در سالمت
افراد جامعه ،در بودجه سال  96خبري از توسعه
توليد اين محصوالت نيست .آزاد عمراني ،عضو
هيئت رئيسه ارگانيگ ،در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به اينكه توليد
محصوالت ارگانيگ بهشدت در اروپا در حال
گسترش است ،اظهار داشت :توليد و مصرف محصوالت ارگانيک در دنيا به
ويژه کشورهاي اروپايي در حال افزايش است ،بهطوريکه ساالنه گردش
مالي اين محصوالت حدود  10ميليارد دالر ارزيابي شده است.
وي افزود :افزايش هزينههاي درمان منجر به تغيير رويکرد کشورها به
توليد محصوالت ارگانيک شده؛ از اين رو الزم است جهت جلوگيري از
بروز امراض و بيماريها در کشور ،به سمت و سوي توسعه محصوالت
ارگانيک گامبرداريم .عمراني ادامه داد :با توجه به هزينههاي باالي توليد،
مصرفکنندگان بايد هزينه بيشتري برای خريد اين محصوالت اختصاص
دهند .عضو هيئت رئيسه ارگانيک با بيان اينكه براساس آمار 140
هزار هکتار زمين در کشور ما براي کشت محصوالت ارگانيک مطابق با
استانداردهاي دنيا وجود دارد ،گفت :گرچه وزارت جهاد کشاورزي در تالش
است که توليد محصوالت ارگانيک را به سرعت افزايش دهد ،اما توسعه آن
نيازمند هزينههاي باال و حمايتهاي بودجهاي است که در شرايط کنوني
با وجود تالشهاي وزارتخانه سازکارهاي مالي مناسبي در اين جهت به کار
گرفته نشده است .وي در ادامه يادآور شد :با توجه به تأکيد مقام معظم
رهبري بر توليد محصوالت ارگانيک ،در بودجه سال  96و برنامه ششم
توسعه خبري از توسعه توليد محصوالت ارگانيک نيست .به گفته عمراني
در برنامه ششم توسعه توليد انبوه محصوالت تراريخته در کانون توجه
دولت قرار گرفته است.
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