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نماینده دشتستان: جلوی 
صادرات سیمان را بگیرید

نماینده شهرســتان دشتســتان در مجلس شورای 
اعمــال شــفافیت در رونــد توزیــع  اســامی خواســتار 
ســیمان شــد و عنــوان کــرد که تــا زمان تامیــن نیازهای 

داخلی به سیمان، باید جلوی صادرات گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی در جمع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود ســیمان در 
اســتان بوشــهر و افزایش قیمت آن موضوع را از طریق 
وزیــر صمــت بــا جدیــت دنبــال کردیــم و امروز نشســتی 
را بــا معــاون معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
مسئوالن و دست اندرکاران حوزه سیمان استان بوشهر 
داشــتیم و مســائل و مشــکالت اســتان در ایــن حــوزه را 

مطرح کردیم.
او با انتقاد از شیوه سیاستگذاری در صنعت سیمان 
اضافه کرد: حامی صادرات هستیم ولی در زمینه سیمان 
چون یک ابزار توسعه ای است و نقش مهمی در پیشرفت 
و توســعه زیرســاخت ها و اجــرای طرح های عمرانــی دارد، 

اولویت باید تامین نیاز داخل کشور باشد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: انتظار داریم جلوی 
صــادرات ســیمان در مقطــع فعلــی گرفته شــود تــا بازار 

سیمان در داخل کشور تامین، تنظیم و تعدیل شود.
رضایــی بــا بیــان اینکــه در توزیع ســیمان هــم باید 
شــفافیت گســترش یابد و از تولید در کارخانه تا توزیع 
و مصرف باید شــفاف باشــد، تصریح کرد: جلوی قاچاق 
ســیمان هم باید گرفته شــود و برای تامین اســتان هایی 
کــه نیــاز به ســیمان دارند هــم دولت وارد عمل شــود تا 

نیازهایشان رفع شود.
شــورای  مجلــس  در  دشتســتان  مــردم  نماینــده 
هــم  ســیمان  تولیــد  بحــث  در  کــرد:  اضافــه  اســالمی 
مشکالتی وجود دارد و نیازمند نظارت دقیق و همکاری 
همه دســتگاه ها هســتیم تا کارخانجات با همه ظرفیت 
کار کنند. ناظر مجلس در شورای معادن استان بوشهر 
بــا تاکیــد بــه اینکــه در برخــی مــوارد شــاهد تخلفــات و 
رانت هایی در توزیع ســیمان هســتیم، خواســتار نظارت 
جــدی و اعمال شــفافیت برای جلوگیــری از رانت خواری 

در توزیع سیمان شد.
عضــو کمیســیون اصــل نــود مجلــس افــزود: نیــاز 
دشتستان و استان بوشهر به سیمان بیشتر از گذشته 
اســت. یــک ســری پروژه هــای بــزرگ همچــون احــداث 
جنوبــی،  پــارس  ســاخت  حــال  در  پروژه هــای  ســدها، 
واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر و بازسازی بناهای 
آســیب دیده از ســیل ســال گذشــته را داریم لذا اســتان 

بوشهر بیش از گذشته به سیمان نیاز دارد.
رضایــی خاطرنشــان کرد: این نشســت یک مصوبه 
هم داشت و مقرر شد مسئولیت تامین و توزیع سیمان 
به انجمن ســیمان ســپرده شــود و ظرف یک هفته تا ۱۰ 
روز تفاهم نامــه اجرایــی آن تدوین و ســپس ابالغ شــود 

که امیدواریم باعث حل مشکالت سیمان شود.
ایــن نشســت معــاون معدنــی وزیــر صنعــت،  در 
مدیران صنعت سیمان در استان بوشهر، مدیران حوزه 

معادن و تنظیم بازار وزارت صمت حضور داشتند.

 معاون وزیر صمت:

۸۰۰ میلیارد تومان مشوق  
صادراتی امسال پرداخت 

می شود
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفت: 
برنامه ریــزی بــرای توســعه تولیــد صادراتــی و ارتقــای 

فرهنگ صادراتی اولویت اصلی این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید زادبوم با 
اشــاره به نامگذاری ســال ۱۴۰۰ به »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا« از ســوی رهبــر ، گفــت: برنامه ریــزی 
برای توســعه تولید صادراتــی و ارتقای فرهنگ صادراتی 

اولویت اصلی این سازمان است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح 
اقدامات این ســازمان در ســال ۹۹ در حوزه مشوق های 
بــه  صادراتــی، اظهــار کــرد: بیــش از ۵۰۰ صادرکننــده 
صــورت مســتقیم و تعــداد بیشــتری از صادرکنندگان به 
صــورت غیرمســتقیم از مشــوق های صادراتــی اســتفاده 
کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت های 

تجاری و کمک سود تسهیالت صادرات است.
او اضافه کرد: با همکاری کارگروه توسعه صادرات 
اســتان ها  صمــت  ســازمان های  همچنیــن  و  اســتان ها 
بیش از ۳۰ زیرســاخت تجاری در حوزه های ســردخانه، 
انبــار مکانیزه، ســورتینگ و بســته بندی، پایانه صادراتی 
اولویــت  بــا  کشــور  سراســر  در  نمایشــگاهی  مراکــز  و 
اســتان های مــرزی مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد کــه ایــن 
نقــش  صادرکننــدگان  هزینه هــای  کاهــش  در  مســاله 

به سزایی ایفا می کند.
معــاون وزیــر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده 
در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کشــور گفــت: بــر اســاس 
قانون بودجه سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
پرداخت مشــوق های صادراتی از ســوی ســازمان توسعه 
تجارت ایران در نظر گرفته شــده اســت که برنامه ریزی 
الزم بــرای پرداخــت مشــوق ها بــا هــدف توســعه هر چه 
از  مانع زدایــی  و  پشــتیبانی  و  تولیــد صادراتــی  بیشــتر 
جامعــه صادرکننــدگان صــورت پذیرفتــه و پــس از ابــالغ 

و تخصیص بودجه الزم در این باره اقدام خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

وزارت صمــت، مصوبه واردات ۵۰ هزار تن 
گوشــت مــرغ را با 29روز تاخیر بــه گمرک اباغ 

کرد.
در مــاه اســفند و روزهــای ابتدایــی ســال بــا 
وجــود بحــران مــرغ و کمبــود آن مصوبــه هیــات 
دولــت بــا تاخیــر۲۹ روزه بــه گمــرک ابــالغ شــد 
ایــن در حالــی اســت کــه بــا ابــالغ به موقــع آن از 
دامنه دارتر شدن بحران  کمبود مرغ در شهرهای 

مختلف جلوگیری می شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســعید عباسپور، 

مدیــرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صمت در بخشنامه ای به مدیرکل مرکز واردات و 
امور مناطق آزاد و ویژه، گمرک و ســازمان صمت 
اســتان ها، مصوبــه واردات ۵۰هــزار تــن گوشــت 

مرغ را ابالغ کرد.
در ایــن بخشــنامه که در تاریــخ ۱۵فروردین 
صــادر شــده، آمــده اســت: »بــه پیوســت تصویــر 
نامــه تصویب نامه شــماره ۱۵۵۲۵۲/ ت ۸۵۹۷۵ 
ه مــورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ هیــأت محتــرم وزیــران در 
خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت 

مــرغ بــا اســتفاده از ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانــی 
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام وزارت جهــاد 
کشاورزی جهت اطالع، اقدام و ابالغ به گمرکات 

اجرایی ایفاد می گردد.«
در این مکاتبه که روز ۱۵ فروردین به گمرک 
ابالغ شده است، بر اساس مصوبه هیات وزیران 
در تاریــخ ۲۶ اســفند، بــه مجاز بــودن واردات ۵۰ 
هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی شرکت 
پشــتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی اشاره 

شده است.

مهندســی  دانشــکده  هیــات  علمــی  عضــو 
خودرو با تاکید بر خطر توقف کار خودروسازان 
تصریح کرد که با توجه به اینکه از نظر اقتصادی 
بــه شــدت وضــع نامناســب و چالش هایــی هــم 
پیش رو است، این وضع می تواند به توقف های 
گســترده بیانجامــد چراکــه رقــم بدهــی و زیــان 
انباشــته بــه وضع بی ســابقه و غیرقابــل جبرانی 
منــوال  همیــن  بــه  باشــد  قــرار  اگــر  و  رســیده 

قیمت گذاری هم ادامه دهیم، کار تمام است.
امیرحســن کاکایی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنا در مورد چشــم انداز صنعت خودرو در ســال 
پیــش رو اظهــار کــرد: ســال ۱۴۰۰ ســال بســیار 
مبهمی برای صنعت خودرو است، می تواند سال 
ســقوط یــا پــرواز باشــد. از طرفی صنعــت خودرو 
در سال ۱۳۹۹ کارهای بزرگی در راستای توسعه 
فناوری و داخلی ســازی انجــام داده و تیراژ را هم 
افزایــش دادنــد امــا متاســفانه از نظــر اقتصــادی 
صنعــت  سرنوشــت  بــود.  فاجعه آمیــز  نتایــج 
خودروســازی بــه ایــن موضوع وابســته اســت که 
آیــا امســال سیاســت گذاران مــا اجــازه آزادســازی 

قیمت ها را می دهند یا خیر.

قیمت گذاری دستوری، ضربه 
سنگینی به صنعت خودرو 

او افــزود: قیمت گذاری دســتوری اشــتباهی 
و  داد  رخ  گذشــته  ســال  ســه  در  کــه  اســت 
متاســفانه ضربــه اقتصــادی بســیار ســنگینی بــه 
ایــن صنعــت وارد کــرد. علی رغم همــه تالش های 
فنــی خودروســازان و قطعه ســازان، وضــع از نظر 
اقتصادی بســیار ضعیف شــده و اوضاع شــکننده 

است.
کاکایــی اضافــه کــرد: از طــرف دیگــر اوضــاع 
تورمــی کشــور و همینطــور چشــم انداز سیاســی 
کشــور بــه گونه ای اســت کــه یک رکــود خاص در 
بازار به وجود خواهد آمد یعنی با وجود افزایش 

تیــراژ، درآمــد مردم کفایت نمی کند. نتیجه اینکه 
عرضــه زیــاد و تقاضــا کــم می شــود و با یــک رکود 

تورمی بسیار سنگین مواجه می شویم.
ایــن کارشــناس خــودرو بــا تذکر خطــر ورود 
دیگر کشورها به بازار ایران و تبعات آن گفت: اگر 
پای چینی ها یا غربی ها هم به بازار باز شود، این 
صنعــت بــا چالش جدی فروش روبه رو می شــود. 
ایــن خطــر وجود دارد که با حضور چینی ها که ما 
تجربــه کار با آنهــا در صنعت خودرو را داریم، به 
شدت قطعه سازان با مشکل مواجه می شود و با 
این چالش، در کنار ضربه ای که چند سال پیش 
خوردند بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.

قدرت فنی صنعت خودرو 
افزایش یافت

او خاطرنشــان کرد: اگر تحریم ها ادامه پیدا 
کند و قیمت ها آزاد شــود، از آنجا که قدرت فنی 
صنعــت خــودرو افزایــش یافتــه، امســال شــاهد 
توســعه فنــاوری در صنعــت و ارائــه محصــوالت 
جدید خواهیم بود این یک دوراهی است که باید 

سیاستمداران برای آن راه حل بدهند.
کاکایــی ادامــه داد:  به نوعی ادامه تحریم ها 
به نفع صنعت خودروســازی است، تحریم کامل 
کــه مســاله خوبــی نیســت امــا حرکتــی در جهــت 
داخلی ســازی و توســعه فناوری در کشــور شروع 
شــده است. باز شــدن تحریم ها می تواند چندین 
نشــان  تجربــه  متاســفانه  باشــد؛  داشــته  معنــا 
می دهــد که وقتــی در تحریم نیســتیم معموال به 
جــای انتقــال فنــاوری، محصــوالت چینــی  و غربی  
بــازار را پــر می کننــد که ایــن عالوه بر مشــکل در 
خودروســازی در قطعه ســازی هــم ایجاد مشــکل 

می کند.

 خطر نابودی

 زحمات قطعه سازان داخلی

او با اظهار نگرانی از سرنوشت قطعه سازان 
تیراژ هــای  گفــت:  چینی هــا  ورود  صــورت  در 
خودروســازی های داخلــی بــاال نیســتند در نتیجه 
چینی ها به راحتی می توانند قطعه ســازان ایرانی 
را از دور رقابــت خــارج کنند. تیراژ ســال گذشــته 
۲۰ درصــد افزایــش پیــدا کــرد، قطعه ســازان برای 
ایــن وضــع زحمت بســیاری کشــیده اند امــا وقتی 
چینی هــا وارد شــوند عمــال بایــد در بیشــتر ایــن 

قطعه سازی ها بسته شود.
ایــن کارشــناس حــوزه خــودرو تصریــح کرد: 
بنابراین اثرات تحریم ها بستگی به تصمیم گیری 
سیاســت گذاران دارنــد. اگــر مثــل ســال های قبل 
بعد از رفع تحریم ها بازار پر از خودروهای چینی 
و غربــی شــود بــا ارزان شــدن دالر امــکان رقابــت 
بــه شــدت کــم می شــود و تمام زحمات این ســال 
می توانــد بــر بــاد رود. اما اگر سیاســت مداران به 
جــای واردات محصــوالت نهایی به انتقال فناوری 

کمک کنند می تواند موجب جهش ما شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو 
در مــورد تاثیــر این موضــوع روی مصرف کنندگان 
بیان کرد: اگر با برداشته شدن تحریم ها فقط با 
پــول نفــت بازار پر شــود امــا از طرف دیگــر تولید 
کم شود و اشتغال کاهش پیدا کند، درآمد مردم 
هم کم می شود. نظام اقتصادی ما متوازن پیش 
نرفته برای مثال سال گذشته تولید لوازم خانگی 
اســت  طبیعــی  کــرده،  پیــدا  افزایــش  ۵۰درصــد 
کســانی که در این صنعت کار کردند ســود کنند 
کــه ایــن شــامل کارگــر و کارمنــد هم می شــود. از 
آنجــا کــه این اتفاق برای همه رخ نداده درآمد ما 
هنــوز کــم اســت چون تــوان اقتصاد هنــوز از این 

افزایش تولید بهره مند نشده است.
کاکایــی اضافــه کــرد: اگــر بــه جــای توجه به 
تولیــد بــه واردات توجــه شــود موقتــا رفــاه ایجــاد 
تضعیــف  علــت  بــه  درازمــدت  در  امــا  می شــود 
بــا هــم دچــار مشــکل  ســاختار اقتصــادی همــه 
می شــویم. دهــه ۸۰ هــم درآمــد نفتی خــوب بود 

امــا بســیاری از مشــکالت قبــل از تحریم هــا بــه 
وجــود آمــد. روزی کــه تحریــم شــدیم، فهمیدیــم 
کــه بســیاری از تولیدکنندگان ایرانــی دیگر تولید 
نمی کننــد بلکه از کشــورهایی مثــل چین واردات 
انجــام داده و مــارک ایرانــی می زننــد. اینها نتیجه 
سیاســت های اشــتباه است، بنابراین باید هم به 

رفاه و هم درآمد مصرف کننده توجه کرد.
او افزود: امیدوارم تحریم ها برداشــته شــود 
امــا در عیــن حــال سیاســت مداران روش هایــی را 
به کار ببرند که تولید تقویت شــود. این موضوع 
لزومــا بــا رفــاه مصرف کننــده در تضــاد نیســت. 
ســرمایه گذاری هایی هم کــه در این صنایع انجام 
شــده از جیــب همیــن مردم اســت. اگــر بهره وری 
نداشــته باشــد صنایــع و اقتصاد ضربــه می خورد، 
ارزش ریــال افــت می کند و دوبــاره در دور تورمی 

می افتیم.

چینی ها به توسعه تولید داخلی 
ما کمک نمی کنند

این اســتاد دانشــگاه  در پاســخ به سوالی در 
مورد امکان همکاری های صنعتی با چین در حوزه 
خــودرو گفــت: تجربــه مــا چنین همکاری را نشــان 
نمی دهــد؛ چینی هــا برای توســعه تولیــد داخلی ما 
کمک نمی کنند، شاید برای مونتاژ بهتر کمک کنند. 
تجربه گذشــته نشــان می دهد که چینی ها از نظر 

تولید به شدت تمامیت خواه هستند.
او افزود: زمان شاه هم به همین شکل بود، 
تولیــد وجــود داشــت اما یک وابســتگی تمام عیار 
هم وجود داشت. وقتی آمریکایی ها و خارجی ها 
رفتند تولید کاال هم در حال توقف بود. چینی ها 
هــم همینطــور هســتند و چنــدان فرقــی ندارنــد. 
عــالوه بــر ایــن چینی هــا بــه دلیــل نظــام تولیــدی 
خــود دنبــال بازارهــای جدیــد هســتند. بنابرایــن 
دســت کم در مورد صنعت خودرو می توان گفت 
آمــدن چینی هــا کمکی نمی کند. البته االن هم ما 

بــا چینی هــا کار می کنیــم و بخش هایــی کــه نیــاز 
بــه وارد کــردن داریــم را بــه کمــک چینی ها انجام 
می دهیم ولی اینکه خود آنها اینجا حضور داشته 
باشــند خطــر مالکیــت ایجــاد می کند کــه موضوع 

خوبی نیست.
همچنیــن  خــودرو  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
خاطرنشان کرد: البته این مساله هم صفر و یک 
نیســت. بســتگی به ایــن دارد که ما چطــور رفتار 
کنیــم چراکــه بــه هرحــال هــر کشــوری بــه دنبال 
منافــع خــود اســت. مــا هم بایــد به دنبــال منافع 
خود بوده و مواظب باشــیم که با توجه به قدرت 
زیــاد چینی هــا در تولیــد، مســحور آنها نشــویم و 
زمانی به خود بیاییم که بازار را از دست داده ایم 

و توان تولیدی ما درجا زده است.

 خطر تعطیلی خودروسازان

در سال جدید
او با تاکید بر خطر توقف کار خودروســازان 
تصریح کرد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی به 
شــدت وضع نامناســب اســت و چالش هایی هم 
پیش رو اســت، این وضع می تواند به توقف های 
گســترده بیانجامــد. در همیــن ســال ۱۴۰۰ هــم 
ممکن اســت این اتفــاق بیافتد چراکه رقم بدهی 
و زیــان انباشــته بــه وضــع بی ســابقه و غیرقابــل 
جبرانی رســیده و اگر قرار باشــد به همین منوال 

قیمت گذاری هم ادامه دهیم، کار تمام است.
تــورم  درصــد   ۳۰ حــدود  افــزود:  کاکایــی 
و  اســت  خودروســازان  بــه  دولــت  تحمیلــی 
هزینه هایــی ماننــد حمــل و نقــل، دســتمزد و ... 
دســت کــم ۳۰ درصــد افزایــش می یابــد لــذا اگــر 
سیاســت مداران درســت عمل نکننــد این صنعت 
متوقــف می شــود. تاکیــد می کنم کــه این موضوع 
بــه شــدت بــه تصمیــم  سیاســت مداران وابســته  
اســت نه مدیران صنعتــی چراکه مدیران صنعتی 

کاری بیش از این نمی توانند انجام دهند.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکه خواســت مجلس بازگشــت وظایف وزارت 
جهــاد کشــاورزی به مســیر قانونی اســت، ادامه 
داد که وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این 
موضــوع موافق هســتند، بنابراین با این تصمیم 

قطعاً نابسامانی موجود پایان می یابد.
بــه گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر 
قالیبــاف در نشســت علنــی دیــروز مجلــس پــس 
و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  گــزارش  اســتماع  از 
و  تامیــن  کیفیــت  دربــاره  کمیســیون کشــاورزی 
مهلــت  اکنــون  گفــت:  دامــی  نهاده هــای  توزیــع 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 
۹۸ دربــاره بنــد یــک مــاده ۱ قانــون تمرکز وظایف 
بین وزارتخانه های کشــاورزی و صنعت، معدن و 
تجــارت تمام شــده و از آنجا کــه تمدید مجدد آن 
در جلســه شــورای هماهنگــی اقتصــادی تصویب 
نشــد، مقرر شــد در نخســتین جلسه امسال این 
موضــوع تعیین تکلیف شــده و وظایف به مســیر 

قانونی خود بازگردند.
افــزود:  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
یکــی از اشــکال های اساســی و جــدی کــه موجب 
نابســامانی های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ 
اســت.  و مدیریتــی  اشــکاالت ســاختاری  شــده، 
زنجیــره تولیــد، توزیع و نظارت این نابســامانی را 

ایجاد کرده است.
رئیــس قــوه مقننــه کشــور ادامــه داد: مــاده 
۲۳۴ دربــاره گزارش کمیســیون اقتصــادی درباره 
کمیســیون  گــزارش  همچنیــن  و  بــازار  وضــع 
کشــاورزی در ایــن بــاره بــه صورت مــاده ۲۳۴ در 
صحــن علنــی بررســی و بــه رأی گذاشــته خواهــد 
شــد. پــس از رأی گیــری پیگیری هــای الزم در این 

باره براساس ماده ۲۳۴ انجام می گیرد.
در ادامــه جلســه علنــی در جریــان بررســی 
تامیــن  مــورد  در  کشــاورزی  کمیســیون  گــزارش 
نــوروزی نماینــده  نهاده هــای دامــی، رحمــت هللا 
مــردم علی آبــاد کتــول در تذکــری، گفــت: طبــق 
قانــون شــورای قیمت گــذاری قیمــت محصــوالت 
کشــاورزی گنــدم، ســویا و کلــزا را تعییــن کــرده 

اســت امــا رئیس جمهــوری و هیــات دولــت با این 
قیمت مخالفت کرده اند.

او افــزود: با توجه به هزینه های تمام شــده 
امروز قیمت هر کیلو کلزا و ســویا حدود ۱۲هزار 
تومان اســت و اگر زیر این قیمت از ســوی دولت 

خریداری شود کشاورزان ضرر می کنند.
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد: قیمــت 
گنــدم از ســوی دولــت ۴هزار تومان تعیین شــده 
اســت در حالــی کــه کشــور عــراق هر کیلــو گندم 
را ۱۰هــزار تومــان خریــداری می کنــد. بــا توجــه به 
نــگاه رهبــری در مورد خودکفایــی در تولید گندم 
از وزیر کشــاورزی می خواهیم زیر بار قیمت های 

دستوری دولت نرود.
نــوروزی تصریــح کــرد: قیمت گنــدم باید به 
گونه ای باشد که کشاورزان گندم تولیدی خود را 
به دولت تحویل دهند تا دولت مجبور به واردات 

گندم نشود.
پاســخ  در  قالیبــاف  محمدباقــر  ادامــه،  در 
بــه ایــن تذکــر، گفــت: قیمت گــذاری محصــوالت 
مجلــس  اســت.  اصلــی  مباحــث  از  کشــاورزی 
اصــرار دارد کــه قیمت خریــد تضمینی محصوالت 
کشــاورزی از ســوی شــورای قیمت گــذاری تعییــن 

شود

 اتفاقات بازار مرغ را باید 

در جای دیگری جستجو کرد
در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  خــاوازی  کاظــم 
نهاده هــای  وضــع  تشــریح  در  علنــی  نشســت 
دامی، کشــاورزی و پروتئینی کشــور گفت: شاید 
کــه در کشــور مطــرح اســت  مهمتریــن بخشــی 
بخــش زراعــی اســت کــه حــدود ۷۰درصــد آن را 
گنــدم تشــکیل داده اســت ایــن در حالــی  اســت 
کــه تصمیم هــای خوبــی برای گندم صــورت گرفته 
اســت چراکــه شــاکله اصلــی  زراعت مــا متکی به 
تصمیماتــی اســت کــه بــرای گنــدم گرفتــه شــده 

است.
او ادامــه داد: در حالــی در ســال ۹۸ حــدود 

۳۷۵هــزار تــن بــذر گواهــی شــده درجــه یــک در 
اختیــار کشــاورزان قــرار داده ایــم کــه ایــن رقم در 
ســال ۹۹ بــه ۴۱۳ هــزار تــن رســید کــه یکــی از 
عوامل بســیار مهم غنی ســازی اســت. غنی سازی 
نکتــه بعــدی  اســت کــه بــه ســالمت مــردم کمک 
می کنــد و هــم از نظــر رشــد و افزایــش قیمت هــا 
کودهــای شــیمیایی داشــتند بــرای نخســتین بــار 
۱۱۵ هــزار تــن بــذر بــه صــورت رایــگان در اختیــار 

کشاورزان قرار دادیم.
ســن زدگی  همچنیــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای اولیــن بــار بــه ۳.۳ کاهــش یافــت، گفت: 
کشــاورزی قراردادی نیز در ســال زراعی گذشته 
از ۹۰ هــزار تــن بــه ۲۰۰ هــزار تن افزایــش پیدا 
کــرد، همچنیــن گنــدم از نظــر کیفــی درسراســر 
کشــور برای نخســتین بار با تعداد بســیار نمونه 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. این در حالی اســت 
کــه هجمــه ای روی مــا بــود کــه کیفیــت گنــدم 
خوب نیست در صورتی که ۹۲درصد گندم های 
خوبــی  کیفیــت  از  قرارگرفتــه  بررســی  مــورد 
برخــوردار بودنــد. خریــد تضمینــی کــه در ســال 
۹۸ اختصــاص افتــاد ۷.۷میلیــون تن بود که در 
ســال ۹۹ به ۸.۵میلیون تن رســید و پیش بینی 
ما این است که در سال پیش رو خرید به ۸.۸ 

میلیون تن گندم برســد.
قــراردادی  کشــت  اینکــه  بیــان  بــا  خــاوازی 
دانه های روغنی در ســال گذشــته را تا ۲۰۰ هزار 
تــن کاهــش دادیــم، گفــت: کشــت کلــزا از ۲۳۰ 
هــزار هکتــار بــه ۲۲۳ هــزار هکتار رســید و شــما 
عوایــد آن را در ســال پیش رو بــرای کلزا خواهید 
دیــد و تصمیماتــی کــه بــرای چغنــدر قنــد گرفتــه 
شــده، بسیار حائز اهمیت است. همچنین ارقام 
آفتابگردان و گلرنگ را متنوع کردیم و ۵.۵درصد 

رشد در تولید ارقام جدید داشتیم.
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم اضافــه 
کــرد: در صــورت اجــرای طرحــی کــه بــرای جهــش 
تولیــد آمــاده کرده ایــم بــه راحتی می تــوان طی ۴ 
ســال قریــب بــه ۸۰۰هزار تــن روغــن را در داخل 
و دیگــر محصــوالت  گنــدم  اینکــه  بــدون  کشــور 

اســتراتژیک تحــت تاثیر قرار گیرنــد، تولید کنیم. 
همچنین یکی از تصمیمات خوبی که در شــورای 
قیمت گذاری صورت گرفت، کمک به چغندرکاران 
کشــور بــود. اگرچــه در ســال ۹۸ در حــدود ۳.۵ 
میلیــون تــن چغنــدر تولیــد شــد ولی ایــن رقم در 
ســال ۹۹ بــه حــدود ۵.۵ میلیــون تــن رســید و 
پیش بینی ما این است در سال ۱۴۰۰ این رقم به 
۷ میلیون تن برسد که قریب به ۱.۲ میلیون تن 
فقــط شــکر از چغنــدر می گیریم و قطعاً در ســال 
پیــش رو بــه مرز خودکفایی تولید شــکر خواهیم 

رسید.
خــاوازی دربــاره وضــع محصــوالت پروتئینی 
تصریــح کــرد: در تولید گوشــت قرمز به ۸۸۱هزار 
تــن، در تولیــد شــیر بــه ۱۱میلیون تــن و در تولید 
مــرغ بــه ۲ میلیــون و ۵۰۰هــزار تــن رســیده ایم، 
همچنیــن مشــکلی در تولیــد تخم مــرغ و عســل 

نداریم.
دالیــل  تشــریح  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
اتفاقــات ناگــوار بــازار مــرغ طــی دو مــاه گذشــته 
توضیــح داد: از ابتــدای ســال گذشــته تــا بهمــن 
جوجه ریزی در بهمن به بیشــترین میزان رســیده 
اســت به این معنا که آماری باالتر از بهمن برای 
جوجه ریزی نداشتیم که این امر نیز از سوی چند 
سیســتم مختلــف کنتــرل می شــود به طــور مثال 
سامانه »سما ست« از سوی سازمان دامپزشکی 

و بیمه کنترل می شود.
او با بیان اینکه بر اســاس اطالعات میدانی 
انحــراف از جوجه ریــزی حــدود ۱.۳درصــد اســت، 
گفت: جوجه ریزی و تولید به میزان طی ماه های 
گذشــته بــه میــزان کافی بوده اســت و حتی ما با 
تولیــدات کمتری ماننــد ۹۰ میلیون و ۱۱۰ میلیون 
نیز مشــکلی در بازار نداشــتیم، از ســوی دیگر از 
آنجــا کــه قــدرت خرید مــردم در ماه های گذشــته 
افزایشــی نداشــته، بایــد اتفاقات بــازار مرغ را در 

جای دیگری جستجو کرد.
عضــو کابینه دولــت دوازدهم بــا بیان اینکه 
اکنــون احتــکار و منجمــد کــردن مــرغ در بــازار به 
چشــم می خورد، تصریح کــرد: نیاز تهران به مرغ 

حــدود یــک هزار و ۲۰۰ تن اســت در حالی که در 
سه شیفت حدود هزار تن بسته بندی شد اما ما 

شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم.
خــاوازی بــا بیــان اینکــه اتفاقــات بــازار مــرغ 
موجــب شــد دولــت کارگروهــی در راســتای حــل 
مشــکالت این حوزه تشــکیل دهد که مســئولیت 
آن با وزیر جهاد کشــاورزی اســت، ادامه داد: در 
۳ روز کاری بــا برگــزاری جلســات و هماهنگی هــا 
توانســتیم قیمت هــا را تا حدودی ســامان دهیم، 
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  اســتان های  در  تنهــا 
آذربایجــان و سیســتان مشــکالتی وجــود دارد که 

برای آن استان معین تعریف شده است.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه در ســال 
۹۹ در تولیــد کــره خودکفــا شــدیم، ادامــه داد: 
واردات گوشت به یک چهارم تا یک پنجم رسیده 

است.
وی اضافــه کــرد: بــر اســاس تصمیــم ســران 
ســه قــوا تمــام مســئولیت های تجــاری در بخــش 
کشــاورزی از جملــه واردات، صــادرات و تنظیــم 
بــازار بــر عهده جهاد کشــاورزی نیســت، عالوه بر 
ایــن براســاس مصوبــه هیــأت وزیران مســئولیت 
تنظیــم بازار شــکر، روغن، برنج، گوشــت برعهده 

جهاد کشاورزی نیست.
عضــو کابینه دولــت دوازدهم بــا بیان اینکه 
بــه نمایندگــی از دولت از مــردم به دلیل اتفاقات 
داد:  ادامــه  می کنــم،  عذرخواهــی  مــرغ  بــازار 
امیدواریــم با تشــکیل کارگروه مذکــور آرامش به 

کل کشور بازگردد.
بخــش  افــزود:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
رقابتــی  حوزه هــا  ســایر  ماننــد  نیــز  کشــاورزی 
بــوده و متأثــر از قیمــت کاالهــای دیگــر اســت ، 
بــه صــورت میانگیــن دســتمزد روزانــه نیــروی کار 
حــدود ۴۹ درصــد، حمــل و نقــل ۳۰درصــد و ... 
افزایش داشته است که این امر در قیمت نهایی 

محصوالت کشاورزی اثرگذار است.
تمــام  کشــاورزی  بخــش  در  داد:  ادامــه  او 
نهاده هــا بــه جــز ۴ نهــاده از جملــه ذرت، کنجاله 
و دانه های سویا با نرخ های آزاد تأمین می شود.

قالیباف: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت کشاورزی به مسیر قانونی است

 عضو هیات  علمی دانشکده مهندسی خودرو: خطر تعطیلی قطعه سازان

با ورود چینی ها وجود دارد
کاکایی می گوید چین در تولید تمامیت خواه است

اباغ واردات ۵۰هزار تنی گوشت مرغ 
با تاخیر29روزه  به گمرک 


