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سال اول شماره 198

توليدکنندگانسنتيماهيقزلآالدرحالورشکستگيهستند

شنايقزلآالخالفجهتافزايشتوليد

سبزينه محبوبه قرمز چشمه

در حالي توليدکنندگان ماهي قزلآال
از رکود در بازار ماهي شکايت دارند
که مصرفکنندگان ،قيمت باالي اين
محصول و عدم توانايي خريد را دليل
اصلي بر عدم استقبال از اين آبزي
عنوان ميکنند ،بهگونهاي که اين
ماهي مرغوب در حال حذف شدن از
سبد غذايي اقشار متوسط جامعه است
و ماهيهاي بيکيفيت در حال گرفتن
جای آن هستند .در رابطه با وضعيت
آشفته بازار ماهي قزلآال کارشناسان
داليلي همچون صادرات ماهي قزلآال
به کشور روسيه ،عراق و کشورهاي
حاشيه خليج فارس ،واردات انواع
ماهيهاي بيکيفيت همچون تيالپيا
و رکود را موثر در بازار خريد قزلآال
ميدانند .کل ميزان صادرات ماهي
قزلآالي ايران به خارج تنها  2درصد از
کل توليد اين ماهي است .از سوي ديگر
توليدکنندگان از حمايت مالي دولت در
جهت افزايش توليد قزلآال و پرداخت
اعتبار در سالهاي  91خبر دادند که
نتيجه آن افزايش توليد محصول قزلآال
در سالهاي بعد شد؛ اما با توجه به عدم
برنامهريزي براي بازار هدف اين محصول،
با مازاد توليد بر تقاضا روبهرو شد و قيمت
محصول ناگهان افت شديدي پيدا کرد.
عليرضا معروفی ،پرورشدهنده نمونه
کشوري ،در ارتباط با توليد قزلآال در
کشور گفت :توليدکنندههاي سنتي
ماهي قزلآال در حال ورشکستگي
هستند و در حال حاضر  54واحد
توليد قزلآال در استان آذر بايجان
غربي به دليل ضرردهي تعطيل شدهاند
و مابقي هم با مشکالت بسياري مواجه
هستند .معروفی عدم وجود تکنولوژي
بستهبندی مناسب را يکي از مشکالت
پرورش قزلآال دانست و گفت :در ايران
فناوري بستهبندي به شکل سازماندهي
شده نداريم و اين عامل باعث ميشود
تا ماهيهايي مانند تيالپيا که به شکل
فيله وارد ميشوند ،در سبد غذايي مردم
جای گیرند.
وي با اشاره به تأثير مستقيم صادرات
ماهي قزلآال بر قيمت آن در بازار گفت:

عنوان عامل رکود در بازار ماهي قزلآال
گفت :به شکل کلي ماهي وارداتي تنها 2
درصد از مجموع مصرف کشور را تشکيل
ميدهد و اين رقم نميتواند در رکود بازار
تأثيرگذار باشد.
وي در ادامه عامل رقابت منفي بين
پرورشدهندگان ماهي را رکود در
بازار قزلآالي کشور دانست و گفت:
پرورشدهندگان ماهي قزلآال در دورهاي
بدون درنظر گرفتن بازار ،دست به توليد
به ميزان باال زدند و اين عامل موجب بروز
خسارتهاي هنگفتي شد.

صادرات ماهي قزلآال موجب افزايش
قيمت اين ماهي ارزشمند در منطقه
شده ،به شکلي که در برخي از مناطق
آذربايجان غربي اين ماهي با قيمت 13
هزار تومان در عمدهفروشيهاي بازار به
فروش ميرسد ،در حالي که قيمت عرضه
آن در بازار تهران به شکل عمده  10هزار
تومان است .پرورشدهنده ماهي نمونه
کشوري با انتقاد از عدم تناسب بين
صادارات و واردات گفت :وقتي صادرات
ما از بهترين گونههاي ماهي و ميگو است،
چرا بايد واردات ما از بيکيفيتترين و
مضرترين نوع ماهي باشد.
پرورش ماهي در قفس
نابود کننده توليدات سنتي
وي با بيان اين که دولت به دنبال ارائه
مجوز جهت پرورش ماهي در قفس در
شمال و جنوب کشور است ،گفت :دولت
برای پرورشدهندگان ماهي قزلآال
در اين سيستم عالوه بر دادن مجوز،
تسهيالتي نيز در نظر گرفته است تا با
روش پرورش ماهي در قفس ،توليد اين
ماهي را در کشور افزايش دهد .با توجه
به آن که هزينه آب و سازه در اين زمينه
وجود ندارد ،صرفه اقتصادي اين روش

بسيار زياد است و باعث توليد ماهي با
حجم زياد و قيمت پايين ميشود که
نابودي پرورش ماهي قزلآال به روش
سنتي را در پی دارد.
حجم صادرات  5درصدي
باعث گراني قزلآال نميشود
عيسي گلشاهي ،مديرکل توسعه بازار
شيالت ،در واکنش به کساني که عامل
گراني ماهي قزلآال را صادرات به
روسيه ميدانند ،به «سبزينه» گفت:
حجم صادرات ماهي قزلآالي ما 147
درصد رشد داشته و از کل قزلآالي
توليد شده تنها  5درصد صادر ميشود
و اين حجم صادرات باعث افزايش
قيمت آن نميشود.
وي با اشاره به افت قيمت ماهي قزلآال
در بازار از اواخر ارديبهشت تا تير ماه 95
گفت :قزلآالي معمولي با قيمت  11هزار
تومان و قزلآالي سالمون با مبلغ  12تا
 12هزار و  500تومان در عمدهفروشيها
قبل از ارديبهشت ماه  95به فروش
میرسید که در طول رکود بازار قيمت به
 9هزار تومان رسيد .در اين دوران به دليل
بحران مازاد عرضه نسبت به تقاضا ،قیمت
ماهی پایین آمد.گلشاهي در ادامه گفت:

گلشاهی :در حال
حاضر مديريت بازار
براي تأمين بازار داخلي
و صادرات راهگشاست
و براي اين کار تالش
شده تا با استفاده
از محل ظرفيتهاي
خالي و بازگشت مزارع
دارای مشکل به چرخه
توليد ،افزايش توليد
صورت گيرد
در حال حاضر مديريت بازار براي تأمين
بازار داخلي و صادرات راهگشاست و براي
اين کار تالش شده تا با استفاده از محل
ظرفيتهاي خالي و بازگشت مزارع دارای
مشکل به چرخه توليد ،افزايش توليد
صورت گيرد .مديرکل توسعه بازار شيالت
با رد ادعاي واردات ماهي بيکيفيت به

ترسيم چشمانداز
براي بازار ماهی قزلآال
ريشه گراني قيمت ماهي قزلآال به
رشد قارچگونه مراکز پرورش ماهي که
به واسطه تسهيالت اعطايي در سال
 91پرداخت شد ،بر ميگردد؛ ارائه
تسهيالتي که موجب سرمايهگذاري
پرورشدهندگان قزلآال در امر توليد و
در نهايت افزايش عرضه اين ماهي مازاد
بر تقاضا در سالهاي بعد از آن شد که
کاهش قيمت ماهي قزلآال و در ادامه
ضرر دهي و تعطيل شدن واحدهاي
پرورش ماهي در کشور را در پی داشت.
مسئوالن با مشاهده مازاد قزلآال ،در
دورهاي باب صادرات قزلآال را باز کردند
و همچنين توليدکنندگان مرزي خود به
دنبال بازار فروش براي قزلآالي خود بر
آمدند و توانستند به کمک پيلهوران به
صادرات ماهي به شکل شخصي اقدام
کنند که از طرفي کاهش توليد در بازار و
صادرات اين ماهي زمينه گراني را در بازار
داخل فراهم آورد.
به نظر ميرسد ارزيابي دولت و
دستگاههاي دولتي از بازار عرضه و
تقاضاي ماهي قزلآال يک گام عقبتر از
روند بازار است؛ به شکلي که تسهيالت
در نظر گرفته و پرورش ماهي انجام شد؛
اما براي بازار چشماندازي تعريف نشد که
باعث ضرردهي اين صنف شد .به نظر
ميرسد مسئوالن در جهت برآورد بازار
باید دقت بيشتري داشته باشند تا ميان
تزريق اعتبار به توليدکننده و بازار فروش
تعادل صورت گيرد.

نوابی درخصوص تبانی برای عدم عرضه کره به «سبزینه» اعالم کرد

تبانی در کار نیست ،پای تخطی تولیدکنندگان در میان است
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
افزايش قيمت گوشت قرمز در پي افزايش صادرات
دام زنده به دليل باال رفتن نرخ دالر گفت :اصرار
وزارت جهاد کشاورزي بر حمايت از توليد داخل
و ممانعت از واردات گوشت ،سبب افزايش قيمت
شده است.
به گزارش خبرنگار «سبزينه» محمود نوابي ،معاون
وزير صنعت ،معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت
مصرف کنندگان و توليدکنندگان ،در نشست خبري
با اصحاب رسانه که در ساختمان شهيدان مهري
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،با اشاره به
سابقه اين سازمان و تصويب اساسنامه آن در سال
 58در شوراي انقالب و لزوم تغيير اين اساسنامه از
طريق ارائه اليحه به مجلس شوراي اسالمي ،گفت:
سازمان حمايت سازمانی کام ً
ال حاکميتي است که
در سال  84دچار ادغام سازمان نظارت و بازرسي بر
قيمت کاال و خدمات با سازمان حمايت شد.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ
به پرسشي درباره افزايش قيمت گوشت قرمز و
نقش سازمان حمايت در جلوگيري از افزايش
افسارگسيخته قيمت آن گفت :در سال  91بر اساس
قانون تمرکز بخشي از نظارت بازرگاني بر کاالي
کشاورزي و دامي به وزارت جهاد کشاورزي سپرده
شد که به آن قانون انتزاع ميگويند .نظارت بر اين
دسته از کاالها بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است.
دلیل گرانی گوشت
عدم افزایش تولید است
وي با تأکيد بر اينكه اين سازمان وجود حباب 20
هزار توماني در قيمت گوشت قرمز عرضه شده در
خردهفروشيها را با قيمت نهايي توليد و کشتار تأييد
نميکند ،ادامه داد :کساني که ميگويند اين حباب
قيمتي ميان دام زنده و گوشت قرمز وجود دارد ،بر
اين تصورند که دام زنده همچنان به قيمت کيلويي
 12تا  13هزار تومان عرضه ميشود ،در حالي که
اينگونه نيست.
نوابي مهمترين دليل افزايش قيمت گوشت قرمز را
عدم اقدام به هنگام براي توليد بيشتر يا واردات
گوشت از سوي وزارت جهاد کشاورزي دانست و با
يادآوري وضعيت بازار شکر در آبانماه گذشته افزود:
بازار مصرف و ميزان نياز شکر کام ً
ال مشخص است
که بخشي از آن از محل توليد داخل و بخشي هم
با واردات تأمين ميشود .اما به دليل آنکه ثبت

ميزان شکر موجود در بازار داخل را نيز در سطح
خردهفروشيها توزيع ميکردند ،در حالي که در دوره
گراني شکر ،وزارت جهاد کشاورزي  54درصد شکر
موجود در بازار را از طريق بورس کاال و به صورت
فروش سلف عرضه کرد.

سفارش واردات اين محصول  3ماه به تأخير افتاد،
ديدیم که تقاضا از عرضه پيشي گرفت و آن ماجرا رخ
داد .براي بازار گوشت قرمز هم همين وضعيت حاکم
است و وزارت جهاد کشاورزي به دليل آنکه ُمصِ ر بر
حمايت از توليد داخل است ،واردات گوشت قرمز را
متوقف کرده و از سويي نيز جلوي صادرات دام زنده
را نميگيرد .برخي توليدکنندگان گوشت قرمز نيز
با افزايش قيمت دالر و در نتيجه افزايش درآمدهاي
صادراتي ،از عرضه توليدات خود به بازار مصرف
داخلي خودداري و محصوالتشان را صادر ميکنند
که مجموع اين عوامل بازار آشفته گوشت قرمز را
به وجود آوردهاست .بايد به دوستان وزارت جهاد
کشاورزي توصيه کنم که حمايت از توليد داخل
باید در حد معقول باشد ،نه در حدی که سبب وارد
آمدن ضرر و زيان به مردم و مصرفکنندگان شود.
حباب  20هزار تومانی گوشت تأیید نمیشود
همچنين سيدداوود موسوي ،معاون نوابي در امور
نظارت بر کاالهاي مصرفي و خوراکي ،با بيان اينكه
همواره قيمت گوشت قرمز تابعي از قيمت دام زنده
است ،خاطرنشان کرد :آنچه تحت عنوان گوشت
 50هزار توماني عرضه ميشود ،قيمت سردست و
ماهيچه است که همواره گرانتر از قيمت گوشت
است؛ اما مالک براي ما در تعيين نرخ گوشت قرمز
فرمولي است که از مسير قيمت دام زنده که در حال
حاضر  16تا  17هزار تومان است ضربدر  2به اضافه

هزينه حمل و کشتار به دست ميآيد و در نتيجه ما
نميتوانيم اين حباب  20هزار توماني را تأييد کنيم.
افزایش صادرات به دلیل گرانی ارز
وي با تأييد تمايل توليدکنندگان گوشت قرمز به
افزايش صادرات محصوالت خود به دليل گراني
دالر ،گفت :تا پيش از اين صادرات گوشت قرمز تنها
يک درصد ميزان توليدات را شامل ميشد که در دو
سه هفته اخير با افزايش قيمت دالر ،حجم صادرات
گوشت قرمز به 2/5درصد رسيده و پيشبيني
ميکنيم تا پايان هفته به  5درصد برسد که اين
ميزان صادرات ،سبب کاهش عرضه در بازار مصرف
داخلي و در نتيجه گراني گوشت شده است.
موسوي پيشبيني کرد با افزايش توزيع دام زنده در
کشتارگاهها قيمت برای مصرفکنندگان نيز کمتر
شود .معاون رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان
و توليدکنندگان با بيان اينكه به بخش نظارت بر
بازار گوشت قرمز ورود کردهايم ،تصريح کرد :در
 31استان گارگروه تنظيم بازار با هدف جلوگيري از
افزايش قيمت گوشت تشکيل شده تا در اين کارگروه
قيمت پايه دام زنده را با همکاري جهاد کشاورزي
استان تنظيم کند و سپس قيمت توليد ،کشتار و
استحصال گوشت را بر آن افزوده و قيمت نهايي
را به مراکز فروش ابالغ کند .وي با اشاره به التهاب
بازار شکر در آبان ماه گذشته تأکيد کرد :فروش
شکر در بورس کاال اقدام اشتباهي بود و بايد همان

تخطی تولیدکنندگان برای کاهش قیمت کره
موسوي درباره کره نيز گفت :از دو سال قبل به
وزارت جهاد کشاورزي تذکر داديم که ممکن است
قيمت کره با افزايش جهشي قيمت روبهرو شود .با
اين حال پس از آنکه افزايش دو هفته اخير کره
را مشاهده کرديم ،بالفاصله وارد گفتوگو با انجمن
توليدکنندگان صنايع لبني و توليدکنندگان
کره شديم تا قيمت را به نرخ پيشين برگردانند و
برخي از توليدکنندگان اين کار را کردند؛ ولي
برخي از توليدکنندگان از توافق سازمان حمايت
و توليدکنندهها تخطي کرده و اصرار بر باال بردن
قيمت کره داشتند که پرونده آنها به سازمان
تعزيرات حکومتي ارسال شده است .در اين جلسه
به اين توافق رسيديم تا حداکثر قيمت کره بر اساس
کره پايه  100گرمي  2هزار و  500تومان تعيين شود
که همان نرخ قبل از افزايش قيمتها بود و االن اين
اتفاق افتاده است.
معاون سازمان حمايت در پاسخ به پرسش خبرنگار
«سبزينه» درباره انتشار خبرهايي مبني بر تباني
ميان توليدکنندگان و فروشندگان براي عدم عرضه
کره پس از ابالغيه سازمان حمايت با هدف فروش
آن به قيمت جديد ،بيان داشت :اين سازمان چنين
تبانياي را تأييد نميکند .ضمن اينكه بازرسان اين
سازمان نيز تا به حال گزارشي از عدم عرضه کره چه
از سوي توليدکنندگان و چه از سوي خردهفروشيها
ارسال نکردهاند .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
نيز با اشاره به وجود مصوبهاي در دولت قبل مبني
بر صدور مجوز برای صنايع لبني براي افزايش 6
درصدی قيمت محصوالت در صورت  100تومان
گرانتر خريدن هر کيلوگرم شير خام از دامدار،
گفت :توليدکنندگان نه تنها شير خام را گرانتر
نخريدند ،بلکه اين مصوبه را مجوزي براي افزايش 6
درصدی قيمت محصوالت خود قرار دارند .همچنين
اين مصوبه صرفاً براي سه محصول شير پاستوريزه،
پنير پرمصرف و ماست بود ،نه کره که با ورو به موقع
سازمان حمايت ،کره به نرخ قبلي بازگشت و پروند
توليدکنندگان متخلف به سازمان تعزيرات ارسال شد.

گزارش کوتاه
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي خبر داد

بهبود 328ميليون دالري تراز تجارت
خارجيکشاورزي

معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد
کشاورزي گفت :سه ميليارد و  532ميليون دالر
محصوالت کشاورزي ايران در هشت ماه امسال
به ساير کشورها صادر شده است .به گزارش ايلنا،
عبدالمهدي بخشنده با بيان اين که صادرات
بخش کشاورزي از ابتداي امسال تا پايان آبان
 25/22درصد به لحاظ وزني و  4/15درصد از
نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان ميدهد ،تصريح
کرد :در اين مدت ،سه ميليون و  805هزارتن محصوالت کشاورزي به ارزش
سه ميليارد و  532ميليون دالر از ايران به ديگر کشورها صادر شده است.
وي خاطرنشان کرد :مجموعه صادرات بخش کشاورزي در اين مدت معادل
سهم 4/65درصد از کل وزن و 12/58درصد از کل ارزش صادرات کاالهاي
غير نفتي بوده است .معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي
گفت :در اين مدت ،بيشترين ميزان صادرات کشاورزي به لحاظ وزني
مربوط به زيربخش زراعي با سهم  64/95درصد ،باغي با سهم 18/88
درصد و دام و طيور با سهم  14/52درصد بوده است.
وي بيشترين ميزان صادرات از نظر ارزشي را مربوط به زيربخش باغي
با سهم  45/09درصد ،دام و طيور با سهم  24/61درصد و زراعي با سهم
 24/32درصد عنوان و تصريح کرد :صادرات در بخشهاي دام و طيور
نسبت به مدت مشابه سال  94از نظر وزني  4/67درصد افزايش و به لحاظ
ش دامپزشکي نیز 14/3
ارزشي  1/73درصد کاهش داشته .صادرات در بخ 
درصد به لحاظ وزني و 113درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است .به
گفته بخشنده ،محصوالت شيالتي طي مدت يادشده به لحاظ وزني 68
درصد و از نظر ارزشي  68/8درصد افزايش داشته است .محصوالت زراعي
نیز از نظر وزني  26/5درصد افزايش و از نظر ارزشي  10/25درصد کاهش
داشته .همچنین محصوالت باغباني به لحاظ وزني  38/6درصد و ارزشي
نزديک به  12درصد افزايش داشته .جنگل و مرتع نیز از لحاظ وزني نزديک
به  13/6درصد و ارزشي نزديک به  33/65درصد افزايش نشان ميدهد.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي همچنين از کاهش
 4/68درصدي واردات محصوالت کشاورزي به لحاظ وزني طي اين مدت
خبر داد و اظهار داشت :واردات از نظر وزني نيز کاهش  3/18درصدي داشته
است .بخشنده ،اقالم عمده صادراتي از نظر اررزشي را پسته با پوست به
ارزش  604ميليون دالر ،رب گوجه فرنگي به ارزش  130ميليون دالر و مغز
پسته تازه يا خشک به ارزش  106ميليون دالر اعالم کرد.
وي اقالم عمده وارداتي به لحاظ وزني را ذرت دامي به ارزش  874ميليون
دالر ،لوبياي سويا به ارزش  593ميليون دالر و کنجاله و ساير آخالهاي
جامد از سويا به ارزش  381ميليون دالر عنوان کرد و گفت :تراز تجارت
خارجي بخش کشاورزي تا انتهاي آبان ماه سال جاري  2/16ميليارد دالر
منفي است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نزديک به  327ميليون
و  800هزار دالر بهبود يافته.

پیشخوان

ساختپايانهصادراتمحصوالت
کشاورزي در دزفول

فرماندار دزفول از صدور مجوز ساخت پايانه
صادرات محصوالت کشاورزي اين شهرستان
با اعتباري بالغ بر  ۵۰ميليارد تومان خبر داد.
حبيباهلل آصفي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه
مجوز احداث پايانه صادرات محصوالت کشاورزي
دزفول در کميسيون ماده پنج تصويب و اخذ شد،
اظهار کرد :مسأله اصلي و مهم ما که هنوز مغفول
افتاده ،مرز هوايي براي اين پايانه است .وي افزود :اين پايانه صادراتي قرار
است با همکاري بخش خصوصي احداث شود و حجم سرمايهگذاري طرح
بيش از  ۵۰ميليارد تومان است .آصفي درباره سرمايهگذاري در اين طرح
گفت :اين طرح به نام دزفول به ثبت رسيده و متقاضياني از دزفول و کشور
روسيه پيشنهاداتي را مطرح کردهاند که در نهايت بهترين پيشنهاد انتخاب
خواهد شد .فرماندار دزفول تصريح کرد :تالش ميکنيم در دهه فجر مراسم
کلنگزني اين پايانه را انجام دهيم و طي يک سال آينده آن را به اتمام
برسانيم .آصفي عنوان کرد :در فاز نخست و به صورت عليالحساب دو هکتار
زمين براي ساخت اين پايانه اختصاص يافته و اختيار و اجازه استفاده از
زمين بيشتر در صورت نياز نيز صادر شده است.

پرداخت 100ميليارد ريالي
وام نوسازي صنايع چاي از بهمن ماه امسال

رئيس سازمان چاي کشور از اختصاص  300ميليارد ريال تسهيالت براي
عمليات بهزراعي باغها و نوسازي صنايع فرآوري چاي خبر داد .به گزارش
ايرنا از وزارت جهاد کشاورزي ،محمدولي روزبهان افزود :از مجموع 300
ميليارد ريال ( 30ميليارد تومان) تسهيالت ،مبلغ  200ميليارد ريال (با
کارمزد صفر درصد) به عمليات بهزارعي براي جوانسازي و نوسازي باغها
و  100ميليارد ريال (با کارمزد  4درصد) به صنايع فرآوري چاي براي
بهينهسازي مصرف انرژي ،بهبود خط توليد ،خريد دستگاههاي چايسازي
و بهداشتي کردن فرآيند توليد و محيط اختصاص مييابد.
روزبهان تصريح کرد :براي بازپرداخت اين وام ،دو سال تنفس اعالم شده
و کشاورزان فرصت دارند از سال سوم و از محل فروش برگ سبز چاي
بازپرداخت وام خود را انجام دهند .رئيس سازمان چاي شمال کشور با
بيان اينكه باغهاي چاي با عمر باالي  60تا  70سال نياز به جوانسازي
دارند ،گفت :با اين اقدام گياه فرآيند تغذيه را به خوبي انجام ميدهد.
وي اظهار داشت :در بحث بهزراعي باغها 60 ،ميليون ريال از اين وام به
ازاي هر هکتار کفبر و کمربر کردن درختچههاي چاي براي جوانسازي
باغها پرداخت ميشود .روزبهان هرس احيای باغهاي چاي را از ديگر
اقدامات براي بهزراعي باغهاي چاي دانست و افزود :براي هر هکتار هرس
احياء 30 ،ميليون ريال نيز پرداخت ميشود .وي اظهارداشت :براساس
اين برنامهريزي به  10تا  20درصد باغ هر کشاورز وام براي بازسازي و
جوانسازي اختصاص مييابد.
روزبهان اظهار کرد :با انجام عمليات بهزراعي ،کميت برگ چاي  30تا 40
درصد و کيفيت اين محصول دو برابر افزايش مييابد .رئيس سازمان چاي
شمال کشور درباره وام  100ميليارد ريالي نوسازي صنايع فرآوري چاي
نیز گفت :پرداخت وام به صنايع فرآوري از ابتداي بهمن ماه امسال آغاز
ميشود .وي اظهار داشت :براي بازپرداخت اين وام ،دو سال تنفس اعالم
شده است و از سال سوم بازپرداخت آن آغاز ميشود.

