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اخــبـــــار

مصرف ماهانه  ۳۰هزار تن روغن پالم
در كشور

دبير انجمن صنفي صنايع روغن
نباتي ايران گفت :ماهانه  120هزار
تن روغن در كشور مصرف ميشود
که  30هزار تن آن روغن پالم است.
داريوش محمودي در گفتوگو با
ايلنا ،در پاسخ به اين پرسش كه با
توجه به وابستگي باالي  90درصد
كشور به واردات دانههاي روغني
و روغن خام ،تامين اين محصول
در بازار داخلي چه تاثيري در
فعاليت كارخانههاي توليد روغن و
حتي قيمت براي مصرفكنندگان
خواهد داشت ،گفت :با توجه به
اينكه مصرف روغن در كشور
يك و نيم ميليون تن اعالم شده
است و نياز بيش از  90درصدي
نيز به واردات وجود دارد و بايد
حتما استحكام و چارچوبي در اين
بخش ايجاد شود.
وی با اشاره به اينكه مساله
دانههاي روغني ،مسالهاي
استراتژيك است و هر قدمي كه
در جهت خودكفايي و جلوگيري
از واردات برداشته شود ميتواند به
كشور كمك ميكند ،گفت :در اين
صنعت ،بايد در پي مواد مرغوب با
شرايط قيمتي مناسب بود تا بتوان

ورودي و خروجي را با هم مطابقت
داد .نميتوان با ورودي نامطلوبي
انتظار خروجي يكسان داشت.
دبير انجمن صنفي صنايع روغن
نباتي ايران در پاسخ به اين پرسش
كه چه ميزان از ظرفيت صنعت
روغن نباتي خالي است ،اظهار
داشت :اين صنعت  2ميليون تن
ظرفيت خالي دارد كه موجب فشار
بر توليدكنندگان و سرمايهگذاران
شده است .محمودي در پاسخ به
اينكه با توجه به هجمهاي كه
نسبت به واردات روغن پالم وجود
دارد واردات در چه وضعيتي است،
بيان داشت :سقف واردات اين
روغن را وزارت بهداشت تعيين
كرده و بر همان اساس هم وارد
ميشود .واردات اين محصول در
سال جاري به كمتر از نصف سال
 92رسيده است.

 750تن سم صرفهجويي شد
رئيس سازمان حفظ نباتات كشور
گفت :در سال زراعي  95-94با
مبارزه به موقع با بيماري زنگ
گندم 750 ،تن در مصرف سم
صرفهجويي شد.
به گزارش «سبزينه» ،محمدعلي
باغستاني افزود :با استفاده از
اطالعات شبكه پيش آگاهي درباره
تعيين زمان و مكان دقيق بروز
بيماري زنگ گندم ،سطح مبارزه
با بيماري به حدود  70هزار هكتار
كاهش يافت و  750تن در مصرف
سموم صرفهجويي شده است.
وي درباره سطح مبارزه با علفهاي
هرز در غالت بهويژه گندم گفت:
پارسال در  3ميليون و  400هزار
هكتار با علف هرز مبارزه شد كه اگر
اين اقدام انجام نميشد  20تا 30
درصد به مزارع غالت خسارت وارد
ميكرد .رئيس سازمان حفظ نباتات

كشور افزود :در سال زراعي 96-95
نيز در سطح حدود  418هزار هكتار
با علف هرز در  10استان مبارزه
شده است و پيشبيني ميشود
تا  3ميليون و  500هزار هكتار
برسد.رئيس سازمان حفظ نباتات
كشور افزود :در سال زراعي جديد
تاكنون  950هزار تن بذر گندم و
جو ضدعفوني شده و پيشبيني
اين عمليات تا يكميليون و 100
هزار تن است .در دو سال گذشته
 20قلم سم از سبد سموم مصرفي
حذف شده است.

توليداقتصاديمركبات،باترويج
الگويكشت
مديرعامل اتحاديه باغداران
مازندران گفت :باغداري سنتي،
فرسودگي ماشينآالت صنايع
تبديلي و عدم برنامهريزيهاي
مناسب ،باغداران را دچار
سرگرداني كرده؛ اين درحالي
است كه ترويج الگوي كشت
توليد مركبات را اقتصادي میکند.
محمدرضا شعباني به خبرنگاران
جوان ،افزود :بعد از وقوع سرما و
يخبندان درآمد باغداران كاهش
يافته؛ از اين رو آنها با چالشهاي
متعددي براي هرس ،حفظ
باغهای خود روبهرو هستند.
مديرعامل اتحاديه باغداران
مازندران تصريح كرد :ماشينآالت
صنايع تبديلي بيش از  30سال
قدمت دارند كه تنها در مواقع
اضطراري وارد ميدان ميشوند؛
چراكه توليد آنها صرفه اقتصادي
ندارد.باغدارانبهتنهايينميتوانند
به تحقيق و بررسي بپردازند؛ از
اين رو همانند ساير كشورها بايد
موسسه تحقيقات وارد ميدان
شوند .محمدرضا شعباني با اشاره
به چالشهاي پيشروي باغداران
اظهار داشت :دستگاههاي ذيربط
تنها در زمان بروز بحران تمهيداتي
در جهت رفع اين مسائل به كار
ميگيرند .اين در حالي است كه
ساير كشورها برنامههاي مدوني
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قبل از وقوع بحران و سرما اعمال
ميكنند .وي با اشاره به اينكه
نبود برنامهريزيهاي مناسب
قبل از وقوع بحران ضعفي براي
بزرگترين توليدكننده مركبات
محسوب ميشود ،افزود :با وجود
تحقيق و بررسي كشاورزي و
معرفي واريتههاي مناسب با آب
و خاك ،اما نهالهاي مناسب و
مقاوم در برابر سرما و ساير عوامل
طبيعي نداريم .شعباني با انتقاد از
برنامهريزي و مديريت كوتاهمدت
گفت :نبود برنامهريزيهاي
مناسب در بازار داخلي و صادراتي
و همچنين عدم بازاريابي مناسب
در بازارهايي كه نيازمند مركبات
هستند ،از ديگر چالشهاي اين
بخش بهشمار ميرود .مديرعامل
اتحاديه باغداران مازندران ادامه
داد :بيمه محصوالت كشاورزي با
وجود خسارتهاي كشاورزان در
پي حوادث طبيعي و شيوع آفات و
بيماريها كه خسارت قابل توجهي
به بخش وارد میکنند ،حامي و
پشتوانه كشاورزان نيست.
شعباني با بيان اينكه  40درصد
مديريت بخش را عوامل طبيعي
در دست دارد ،افزود :با وجود
اين الزم است كه برنامهريزي
مدوني در بخش صورت گيرد؛
چراكه بيتوجهي به الگوي كشت
و بازار مصرف داخلي و خارجي
در يكسال زراعي مازاد و افزايش
ضايعات و در سال ديگر كاهش
توليد و واردات بيرويه را دربردارد.

گندم کشت شد؛ اما نرخ اعالم نشد

سبزينه فاطمه رمضانيان

نرخ خريد تضميني گندم همچنان
بالتكليف است؛ اين در حالي است كه
اعالم اين نرخ طبق قانون بايد قبل از
فصل كشت گندم اعالم ميشد ،اما
ديركرد دولت آن هم در سال خودكفايي
گندم و در ادامه اعالم نرخ  1300توماني،
اعتراض گندمكاران را در پي داشته
است .در واقع گندمكاران با اعتراض به
اينكه نرخ  1300توماني با نرخ تورم
بانك مركزي هماهنگ نيست خواستار
تجديدنظر در تعيين قيمت خريد شدند
و حتي كمپين اعتراض به نرخ 1300
توماني از سوي گندمكاران شكل گرفت.
با اين حال متوليان صنعت كشاورزي
كشور خبر دادهاند كه حتي وجود اين
كمپين به تغيير نرخ و اعالم آن منجر
نشده است .كارشناسان اين حوزه
ميگويند كمپين ايجاد شد و هنوز هم
هست؛ همچنين پيگيريهاي حقوقي در
چارچوبهاي قضايي و قانوني ادامه دارد؛
اما تاكنون نتيجهاي رخ نداده است .به
گفته كارشناسان اين حوزه ،گندمكاران
مطالبهاي بيش از وضع قيمت 1400
توماني و مطابق با نرخ تورم بانك مركزي
براي خريد تضميني گندم ندارند .آنها
معتقدند بهواقع كشاورزان نيز عالقهاي
به افزايش قيمت و تحت فشار گذاشتن
دولت ندارند؛ اما جز خريد تضميني
چه ابزار حمايتي براي گندمكاران
وجود دارد؟ تجارت آزاد ابزار خود را
ميخواهد كه الاقل براي كشاورز ايراني
فراهم نيست .پس تنها محل اطمينان
همين قيمت خريد تضميني محصول
است .به گفته متوليان گندمكاري
ايران ،آنچه مسلم است كشاورزان قادر
به تغيير تصميمها مبني بر نرخ نهايي
اعالم شده نيستند؛ اين در حالي است
كه مجلس شوراي اسالمي نيز هنوز به
اين موضوع ورود نكرده و پيگيري نرخ
گندم را به پس از برنامه ششم توسعه
و برنامه بودجه موكول كرده است .اين
در حالي است كه به گفته كارشناسان،
كشاورزان در محدوده كوچك اختيار
خود تصميم ميگيرند كه چه محصولي
بكارند .آنها به كشت گندم تعصب
ندارند و احتمال تغيير نوع كشت دور
از انتظار نخواهد بود .در اينباره عليقلي
ايماني ،رئيس بنياد ملي توانمندسازي
گندمكاران ايران ،در گفتوگو با
«سبزينه» ،گفت :پيگيريهاي حقوقي
بنياد ملي توانمندسازي گندمكاران در
چارچوبهاي قضايي و قانوني هم چنان
ادامه دارد ،تاكنون اتفاقي حاصل نشده
و نتيجهاي رخ نداده است و نميتوان
نسبت به چگونگي اعالم نرخ خريد
تضميني گندم پيشبيني ارائه داد.
رئيس بنياد ملي توانمندسازي
گندمكاران ايران در پاسخ به نتيجه
ايجاد كمپين اعتراض به نرخ خريد
تضميني گندم ،اظهار داشت :كمپين
ايجاد شد و هنوز هم هست؛ اما مانند
ساير پيگيريها تاكنون نتيجهاي
حاصل نشده است .ايماني با تاكيد بر

اينكه گندمكاران ايراني و متوليان اين
حوزه موافق برپايي تجمع اعتراضي و
اقداماتي از اين دست نيستند ،ادامه
داد :گندمكاران حق خود را تنها از راه
قانوني پيگيري ميكنند و مسئوالن
با درك اين موضوع ،به اين مساله نگاه
كنند .اين مقام مسئول با اذعان بر اين
نكته كه گندمكاران مطالبهاي بيش از
وضع قيمت  1400توماني براي خريد
تضميني گندم ندارند ،گفت :بهواقع
كشاورزان نيز عالقهاي به افزايش قيمت
و تحت فشار گذاشتن دولت ندارند؛ اما
جز خريد تضميني چه ابزار حمايتي براي
گندمكاران وجود دارد؟ تجارت آزاد ابزار
خود را ميخواهد كه الاقل براي كشاورز
ايراني فراهم نيست ،پس تنها محل
اطمينان همين قيمت خريد تضميني
محصول است .كشاورزي ايران ساختار
حمايتي دارد و نياز غذايي مردم بر اين
اساس تامين ميشود ،به شرطي كه در
نخستين گام ،كشاورزان از حداقلهاي
حمايتي برخوردار باشند .وي با اشاره به
اينكه قانون خريد تضميني محصوالت
كشاورزي در برنامه ششم توسعه ادامه
يافته و نشاندهنده وجود اين قانون طي
 5سال آينده است ،افزود :اين قانون در
برنامه ششم ادامه يافته و تنها خواسته
گندمكاران نيز اجراي قانوني خريد
تضميني است .ايماني اجراي قانوني
خريد تضميني را ،هماهنگي قيمت
خريد با نرخ تورم بانك مركزي دانست
و اظهار داشت :قيمت خريد تضميني
گندم در سال گذشته  1270تومان بوده
و نرخ تورم بانك مركزي 10 ،درصد .با
احتساب  10درصد اين قيمت به 1400
تومان ميرسد و گندمكاران نيز چيزي
بيش از اين نميخواهند.
چارهاي جز
خريد تضميني نیست
رئيس بنياد ملي توانمندسازي
گندمكاران ايران با اشاره به اينكه قيمت
جهاني گندم به  200دالر نميرسد،
خاطرنشان ساخت :احتساب اين رقم
به نرخ ايران 700 ،تا  800تومان است
و اين رقم بسيار پايينتر از رقم خريد

دولت است .گندمكاران اين را ميدانند؛
اما چارهاي ندارند .بهرهوري بدون افزايش
قيمت خريد تضميني به زيرساختهاي
اساسي نياز دارد كه شرايط مهيا شدن
آن فراهم نيست و خريد تضميني تنها راه
چاره است .وي با تاكيد بر اينكه ترميم
زيرساختها و افزايش بهرهوري امري
تدريجي است ،افزود :ميتوان يك شبه
از حجم ضايعات كاست .در شرايطي كه
بهطور متوسط  12تا  15درصد گندم از
زمان كشت تا حمل به كارخانه تبديل
به ضايعات ميشود و كشاورزي كه 4
تن گندم برداشت ميكند 600 ،كيلو از
اين محصول را بهدليل ضايعات از دست
ميدهد مجبور است به قيمت خريد
تضميني گندم چشم داشته باشد.
كشاورزان
به كشت گندم تعصب ندارند
ايماني افزود :امسال كشت گندم با امروز
و فردا كردن دولت براي اعالم نرخ خريد
تضميني انجام شد؛ اما براي سال آينده
بهطور حتم ،با كاهش قابل توجه كشت
گندم مواجه خواهيم شد .با توجه شرايط
ذكر شده ،طبيعي است كه گندمكاران
تمايلي به كشت اين محصول نداشته
باشند .رئيس بنياد ملي توانمندسازي
گندمكاران ايران گفت :كشاورزان قادر به
تغيير تصميمها مبني بر نرخ نهايي اعالم
شده نيستند؛ اما در محدوده كوچك
اختيار خود تصميم ميگيرند كه چه
محصولي بكارند .منطقي نيست خواستار
انجام كاري بدون منفعت از افراد باشيم
و كشاورزان نيز به كشت گندم تعصب
ندارند و براي سال بعد ،مسير خود را
تغيير خواهند داد.
مجلس هنوز به نرخ خرید
تضميني گندم ورود نكرده است
علي اكبري ،عضو كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،با اشاره به اينكه در دوره
زراعت قبلي ،از  14ميليون تن گندم
بيش از  11ميليون تن از گندمكاران
خريده شد ،گفت :براي سال جاري
همچنان قيمت خريد تضميني مشخص

نيست؛ اما پيشبينيها حاكي از در نظر
گرفتن نرخ  1300توماني خريد تضميني
دارد .اكبري در پاسخ به اقدامات و
پيگيريهاي كميسيون كشاورزي
مجلس درباره افزايش قيمت خريد
تضميني گندم گفت :مجلس اين مدت
درگير برنامه ششم توسعه بوده است و
اگر اقداماتي هم در راستاي افزايش نرخ
انجام شده پراكنده بوده و در مجموع
كميسيون كشاورزي هنوز به اين موضوع
ورود نكرده و پيگيري خاصي صورت
نگرفته است .وي در پاسخ به اينكه تا
اين لحظه نيز چند ماه از زمان قانوني
اعالم نرخ خريد تضميني گندم گذشته
است ،گفت :پس از اتمام بحث بودجه،
اين موضوع بهطور قطع در كميسيون
كشاورزي مجلس پيگيري خواهد شد.
نرخ خريد تضميني گندم
هرچه سريعتر اعالم شود
اسماعيل اسفندياريپور ،مشاور وزير
جهاد كشاورزي و مجري طرح گندم،
نیز با اشاره به تاخير در اعالم نرخ خريد
تضميني و سردرگمي كشاورزان اظهار
داشت :با وجود اعالم نرخ پيشنهادي
وزارت جهاد كشاورزي به دولت ،تاكنون
شوراي اقتصاد نرخ نهايي خريد تضميني
محصول را اعالم نكرده است .وي با اشاره
به سردرگمي كشاورزان از تاخير در اعالم
نرخ خريد تضميني محصول گفت :اعالم
بهموقع نرخ خريد تضميني محصوالت
تاثير بهسزايي در نوع رفتار كشاورزان
در مزارع دارد كه از شوراي اقتصاد تقاضا
داريم ،هرچه سريعتر تصميمات الزم را
اتخاذ کنند .به گفته مشاور وزير جهاد
كشاورزي ،دولت طي سه سال اخير
قيمت خريد تضميني محصوالت را
بهموقع اعالم كرده و انتظار ميرود در
جهت حمايت از كشاورزان امسال هرچه
سريعتر اين نرخ اعالم شود .مجري طرح
گندم با اشاره به پيشبيني وضعيت توليد
گندم تصريح كرد :برآورد نهايي توليد در
نيمه دوم اسفندماه بهدست ميآيد كه
با وجود همت كشاورزان و پشتيباني
دولت انتظار ميرود كه روند خودكفايي
استمرار يابد.

 ۴۰درصد صرفهجويي در آب با ترويج كشت نشايي

معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي از صرفهجويي
 ۴۰درصدي منابع آبي بخش كشاورزي و همچنين
افزايش  ۳۰درصدي عملكرد با ترويج كشت نشايي
خبر داد .به گزارش «سبزينه» ،عباس كشاورز
از سمت و سو دادن كشت محصوالت كشاورزي
بهسمت كشتهاي نشايي خبر داد.
كشاورز با اشاره به اينكه تا  ۸سال آينده بايد
بهسمت كشت نشايي برويم ،افزود :سعي داريم
محصوالتي چون گندم ،جو ،سيبزميني و ...را
بهسمت كشتهاي نشايي ببريم .اين مقام مسئول
از صرفهجويي حدود  ۴۰درصدي منابع آبي بخش

كشاورزي در كشت نشايي خبر داد و اظهار کرد:
افزايش عملكرد از مزيتهاي كشت نشايي است
و حدود  ۳۰درصد توليدات زراعي افزايش مييابد.
مشكالتي كه در كشت زراعي وجود دارد در كشت
نشايي به حداقل رسيده است و در كشت نشايي
بذوري كه رشد نميكنند حذف ميشود.
وي از موفقيت كشت نشايي در برخي از استانهاي
كشور خبر داد و گفت :با توجه به اين موفقيت توسعه
كشت نشايي در دست اجراست.
كشاورز ،بر وجود ماشينآالت مناسب و زمان مناسب
براي كشت نشايي تاكيد كرد و گفت :درباره زمان

كشت ،طي تحقيقات  ۳سال اخير نتايج خوبي
حاصل شده است .درباره ماشينآالت مورد نياز اين
كشت نيز در حال رايزني با برخي توليدكنندگان
داخلي و خارجي در اين زمينه هستيم .معاون
وزير جهادكشاورزي همچنين اشارهاي به كشت
گلخانهاي داشت و گفت :توسعه كشت گلخانهاي نيز
در راستاي مديريت منابع آبي كشور در حال انجام
است .وي بر فرآوري محصوالت كشاورزي در راستاي
رسيدن به ارزش افزوده باالتر نيز تاكيد كرد و گفت:
اين امر مستلزم صنايع تبديلي و تكميلي در بخش
كشاورزي است.

اختصاص  27هزار ميليارد ريال به طرحهاي آبياري استاني
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس گفت27 :
هزار ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي آبياري تحت
فشار در اراضي مستعد  6استان شمال غرب و غرب كشور
از محل اعتبار مهار آبهاي مرزي اختصاص يافته است.
به گزارش «سبزينه» ،خليل آقايي افزود :اين طرحها در
استانهاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،اردبيل،
كرمانشاه ،ايالم و كردستان درحال اجراست .وي با بيان
اينكه  10ميليارد دالر ارز براي وزارتخانههاي نيرو و
جهاد كشاورزي از محل صندوق توسعه ملي تخصيص
يافته ،اظهار كرد :براي سرعتدهي در اجرا ،طرحهاي ياد
شده از ملي به استاني تبديل شده است.
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس يادآوري
كرد :طرحهاي ايجاد شبكه آبياري تحت فشار در اين
استانها در قالب  52كارگاه فعال است و با افزايش
 100كارگاه ديگر تا پايان سال  96اين طرحها به پايان

ميرسد .وي از داليل فعال بودن اين طرحها را سيستم
سيال و فعال در اجراي طرحها عنوان كرد و گفت :آب،
موضوع و بحث مهم در كشور است و اگر در كشاورزي
براي بهرهوري آب فكري نكنيم دچار مشكل ميشويم.
آقايي با بيان اينكه آبياري نوين و تحت فشار مورد توجه
دولت و اين وزارتخانه است ،افزود :در سال آينده براي

آبياري تحت فشار در كشور  35هزار ميليارد ريال در نظر
گرفتهايم .وي با بيان اينكه كل مجموعه  80هزار هكتار
اراضي پاياب سد خداآفرين توجيه فني اقتصادي دارد،
گفت :كشاورزي نقش مثبت در اقتصاد كشور داشته
و موجب رشد اقتصادي ميشود .منطقه آزاد ارس در
اجراي طرحهاي خود موظف به حفظ اراضي كشاورزي
است و اختيار تغيير كاربري را ندارد .در بهرهبرداري از
اين طرح اولويت اول با مردم بومي ،ساكنان ،عشاير و
مالكان اراضي است .آقايي با بيان اينكه اجراي اين طرح
موجب رونق اقتصادي و افزايش درآمد كشاورزان و
عشاير ميشود ،گفت :شبكه آبياري تحت فشار قطرهاي
و باراني يكهزار و  830هكتار از اراضي ديمي پاياب
سد خداآفرين با هزينه  550ميليارد ريال در روستاهاي
ايري بوجاق ،داغليمقدم و قليبيگلو در مدت 18ماه به
بهرهبرداري ميرسد.
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گزارشکــوتاه
رئیس سازمان چای کشور خبر داد

واریز  ۹۵درصد
مطالباتچایکاران

رئیس سازمان چای کشور از واریز  ۹۵درصد
مطالبات چایکاران کشور خبر داد و گفت:
درآمد چایکاران در سالجاری نسبت به سال
قبل  ۷۲درصد رشد داشته است.
محمدولی روزبهان در گفتوگو با مهر ،درباره
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران
با بیان اینکه امسال درآمد ریالی چایکاران
نسبت به سال گذشته  ۷۲درصد رشد داشته
است ،اظهار داشت :امسال  ۲۳۴میلیارد تومان
برگ سبزچای از کشاورزان بهصورت تضمینی
خریداری کردیم که این رقم در سال گذشته
حدود  ۱۳۶میلیارد تومان بوده است.وی با
اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی نسبت به
سال قبل از آن حدود  5/12درصد رشد داشته
است ،گفت :امسال نسبت به سال گذشته ۶۰
درصد افزایش تولید داشتیم.رئیس سازمان
چای کشور با بیان اینکه سال گذشته کل
مطالبات چایکاران را در نیمه اول اسفندماه
تصفیه کردیم ،افزود :میزان تولید برگ سبز
چای در مقایسه با سال  ۹۳تقریبا بیش از دو
برابر شده ،در سال  ۹۳حدود  ۶۴هزارتن برگ
تولید کرده بودیم که امسال این عدد به حدود
 ۱۳۹هزارتن رسیده است.
روزبهان با اشاره به اینکه در هفته جاری حدود
 ۸میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران
در سه نوبت به حساب آنان واریز شد ،افزود:
مجموع مطالبات پرداختی چایکاران به ۲۲۱
میلیارد تومان رسید و حدود  ۹۵درصد بدهی
ما به تولیدکنندگان تسویه شد .حدود 13/5
میلیارد تومان دیگر از مطالبات باقی مانده است
که این رقم نیز با دریافت قدرسهم کارخانجات
بهزودی پرداخت میشود.رئیس سازمان چای
کشور به این پرسش که آیا مطالبات چایکاران
تا پایان سالجاری پرداخت خواهد شد ،پاسخ
داد :قطعا همینطور خواهد بود؛ چراکه عمده
مطالبات پرداخت شده و در تالش هستیم
باقی آن را نیز به سرعت پرداخت کنیم.

روزبهان درباره تعیین نرخ خرید تضمینی
برای سال زراعی جاری نیز اظهار داشت :هنوز
قیمت تضمینی چای و یکی دو محصول دیگر
به شورای اقتصاد نرفته است و پیشبینی
میکنیم در اسفندماه نرخ خرید این محصول
اعالمشود.رئیس سازمان چای کشور اضافه
کرد :کمترین میزان تولید برگ سبز چای در
کشور مربوط به سالهای  ۹۲ ،۹۱و  ۹۳بوده
است؛ هیچ سالی میزان تولید برگ سبز چای
به کمتر از  ۱۰۰هزار تن نرسیده بود اما در سال
 ۹۲این اتفاق رخ داد و در سال  ۹۳نیز میزان
تولید به  ۶۵هزارتن کاهش پیدا کرد.
روزبهان در اظهارنظری جداگانه تشکیل
صندوق حمایت از صنعت چای کشور را مورد
اشاره قرار داد و گفت :ما در سالجاری تاکنون
 ۱۳میلیارد تومان وام از محل این صندوق به
همراه وام به زراعی و بهسازی کارخانجات
پرداخت کردهایم و این عدد را امسال به حدود
 ۷۰میلیارد تومان میرسانیم.
وی با بیان اینکه ما نوع وام به چایکاران
و کارخانجات پرداخت میکنیم ،ادامه داد:
یکی از این وامها از محل صندوق چای
به چایکاران و کارخانجات برای تامین
هزینههای جاری آنان داده میشود؛ براین
اساس به چایکاران هکتاری یک میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان و به کارخانجات تا  1/9برابر
سرمایهای که در صندوق دارند ،وام پرداخت
میشود که بهره آن نیز  ۴درصد است.روزبهان
افزود :وام دیگری که پرداخت میکنیم ،از سال
 ۹۳پرداخت آن آغاز شده و هنوز هم ادامه
دارد؛ میزان این وام  ۳۰میلیارد تومان است؛
ضمن اینکه  ۲۰میلیارد تومان آن بدون بهره
به چایکاران برای انجام عملیات به زراعی و
هرس پرداخت میشود که بازپرداخت آن ۵
ساله است ،دو سال اول تنفس دارد و هیچ
سودی به آن تعلق نمیگیرد.رئیس سازمان
چای کشور با بیان اینکه امسال برای اولین
به کارخانجات نیز وام بهسازی کارخانجات
را با بهره  ۴درصد پرداخت میکنیم ،گفت:
 2سال اول این وام نیز تنفس است و در ۳
سال بعد از آن ،بازپرداخت انجام میشود.
رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری
از سخنان خود کاهش واردات این محصول
را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت :سال گذشته
 ۱۹هزار و  ۶۰۰تن و امسال حدود  ۳۱هزار
و  ۲۰۰تن چای خشک در کشور تولید شده
است؛ بنابراین بیش از  ۱۱هزارتن در این زمینه
افزایش تولید داشتیم .اگر قیمت  ۵دالر را برای
هر کیلو چای وارداتی در نظر بگیریم امسال
حدود  ۵۵میلیون دالر صرفه جویی ارزی در
این زمینه داشتیم.

