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با آغاز برداشت از شالیزارها در روزهای آینده و واردات  507هزار تنی برنج رقم می خورد

کاهش  15درصدی قیمت برنج در بازار
امین محمودی

میزان واردات برنج به هزار تن

خبرنگار

نخســتین برداشت شــالی برنج تا  10روز دیگر
به صورت رســمی در اســتانهای شمالی آغاز
میشــود و همیــن امر ســبب شــده کشــاورزان
و فعــاالن بــازار برنــج ،محصــوالت مانــده در
انبارهای خود را بیشتر به بازار عرضه کنند.
از طــرف دیگــر بــا لغــو ممنوعیــت واردات
برنج توســط وزارت جهاد کشــاورزی در فصل
برداشــت برنــج داخلــی ،میــزان واردات ایــن
محصــول در ســه ماه ســال جــاری بــا افزایش
محسوسی روبهرو شده است.
لغو ممنوعیت واردات برنج توســط وزارت
جهاد کشــاورزی به این دلیل صورت گرفت که
در پایــان فصــل ممنوعیــت ،قیمــت برنج در
بازارهای جهانی بشــدت افزایش مییافت به
همیــن دلیل دولــت و بخــش خصوصی برای
واردات و مــردم بــرای مصــرف ،بایــد هزینــه
بیشــتری را برای خریــد برنج خارجی متحمل
میشــدند .از طــرف دیگــر طی روزهــای اخیر
شاهد بازگشت زوار خانه خدا به کشور هستیم،
تا چندی دیگر نیز ماه محرم فرا خواهد رســید
و بــا توجــه بــه صفــر شــدن مرگومیرهــای
کرونایی شــاهد برپایی هیأتهای عزاداری در
سراســر کشــور خواهیم بــود ،همین امر ســبب
افزایــش مصــرف برنــج در کشــور خواهد شــد
کــه میتوانــد عــاوه بر خــارج کردن بــازار این
محصــول از رکود ،باعث ارزانتر شــدن قیمت
این محصول شود.
ëëواردات  507هزار تن برنج تا پایان خرداد
بــه دلیــل نیــاز بــازار ،واردات برنــج در
ســه ماهه نخســت ســال با افزایش محسوسی
روبه رو شــده اســت .به طــوری کــه در این بازه
زمانی  507هزار تن برنج به کشــور وارد شــده
این در حالی اســت که در ســال گذشــته میزان
واردات این کاالی اساســی  850هزار تن برنج
بوده است.
میزان مصــرف برنج در کشــور  3میلیون و
 200هزار تن اســت که ســاالنه به طور متوســط
 2میلیــون و  200هــزار تــن آن در کشــور تولیــد
می شود و  1میلیون تن آن از کشورهای دیگر از
جمله هند ،پاکستان ،تایلند و برخی کشورهای
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امریکای جنوبی وارد کشور می شود.
مســیح کشــاورز ،دبیر انجمن واردکنندگان
برنــج در گفتوگــو بــا «ایــران» درخصــوص
میــزان واردات برنــج در ســال جــاری گفت :تا
پایــان خردادمــاه ســال جــاری  507هــزار تــن
برنج از مبادی مختلف وارد کشــور شــده که از
این میزان  100هزار تن توسط شرکت بازرگانی
دولتی و  407هزار تن توسط بخش خصوصی
وارد کشور شده است.
ایــن مقام مســئول گفت :پیشــنهاد انجمن
واردکنندگان برنج به معاون اقتصادی وزارت
جهاد کشــاورزی این اســت که بر مبنای کشت
قــراردادی برنج را از کشــاورزان خریــداری و با
قیمتگــذاری بدون ســود در فصل برداشــت
عرضه کنند .به گفته کشــاورز ،با اجرای کشــت
قــراردادی و عرضــه برنج در فصل برداشــت،
نــرخ برنج ایرانی شکســته میشــود .برآوردها
حاکی از آن اســت که تا پایان سال یک میلیون
و  ۳۰۰هزار تن برنج وارد شود که بخش عمده
از تایلند و پاکستان است.
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت :هم
اکنون متوســط قیمــت هر کیلو برنــج خارجی
 ۳۵هــزار تومان اســت ،در حالی که واردات به
موقــع منجر بــه رقابت واردکننــدگان و کاهش
قیمت میشود.
ëëطــی روزهــای آینــده قیمــت برنــج کاهــش
مییابد
قاسمعلی حسنی ،دبیر اتحادیه بنکداران
مــواد غذایــی نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران»

درخصــوص بــازار برنــج در کشــور گفــت :در
حال حاضر بــا توجه به آغاز برداشــت برنج
در استانهای شمالی و واردات برنج ،شاهد
ثبــات قیمــت ایــن کاالی اساســی در بــازار
هستیم.
وی افــزود :بــا ایــن حــال انتظــار داریم تا
چنــدی دیگــر قیمــت برنــج در بــازار کاهش
یابــد که ایــن امر با توجه بــه تحوالت جهانی
محتمل خواهد بود.
ëëبرداشــت برنــج ســبب ریــزش قیمتهــا
شده است
حســن تقــیزاده ،رئیــس اتحادیــه برنــج
فروشــان بابــل با اشــاره بــه کاهــش  10تا 15
درصــدی قیمــت برنــج ،گفــت :عرضــه این
محصول با نزدیک شــدن به فصل برداشت
برنج نو  2برابر شــده ،این در حالی اســت که
تقاضــا بــرای خرید برنــج کاهش پیــدا کرده
است.
ایــن فعال اقتصــادی تأکید کــرد :همواره
بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل برداشــت برنج
نــو و افزایــش عرضــه برنجهــای قدیمــی،
قیمتهــا ریــزش میکنــد .همچنیــن با گرم
شــدن هوا احتمــال حشــره زدن برنج وجود
دارد ،بنابرایــن افــرادی کــه برنــج در انبــار
دپــو کردهانــد اقدام بــه عرضــه آن میکنند،
از ایــنرو خریــداران ریســک نمیکننــد و
منتظرنــد تــا مــرداد برنج نــو طــارم در بازار
عرضه شود.
وی با اشــاره بــه قیمت انــواع ارقام برنج

وزیر جهاد کشاورزی:

در بنکــداری ،خاطرنشــان کــرد :طــارم و
هاشــمی محلــی کیلویــی  105هــزار تومــان،
فجــر کیلویــی  76هــزار تومــان ،شــیرودی
کیلویــی  65هزار تومان و ندا کیلویی  60هزار
تومان عرضه میشود.
تقــیزاده با بیان اینکه شــهرهای شــمالی
بــا بحــران کــم آبــی مواجــه نیســتند ،افزود:
گرمــای زیــر  35درجــه باعــث افزایــش
کیفیــت و میــزان برداشــت برنــج میشــود
امــا اگر گرمــا از این درجه باالتر بــرود میزان
برداشــت برنجهــای طارم و هاشــمی تقلیل
پیــدا میکنــد .در ســال زراعــی جــاری دمای
هــوا باالتــر از  35درجــه نرفــت ،در کنار این
موضوع بارندگیها و دسترســی کشاورزان به
آب مطلوب بود از اینرو پیشبینی میشود
میــزان تولیــد مطلوب و بــه تولیــد  2میلیون
 500هزار تن برسیم.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل افزود:
احتمــال افزایــش مصرف برنــج در ماههای
پیــش رو وجود دارد چرا که برگزاری مراســم
محرم و صفر آزاد شده است و از سوی دیگر
حجــاج بعــد از بازگشــت از مکــه مهمانــی
میدهنــد از ایــنرو مصــرف برنــج افزایــش
پیدا میکند.
ëëکشت قراردادی برنج ،راهکار وزارت جهاد
کشاورزی برای کنترل بازار
وزارت جهــاد کشــاورزی از زمــان روی کار
آمــدن دولــت ســیزدهم تاکنــون اقــدام بــه
کشــت قــراردادی در بســیاری از محصــوالت
کشــاورزی از جملــه برنج کرده اســت که این
امر طبیعتاً در آیندهای نزدیک ســبب کنترل
بهتر بازار برنج در کشــور خواهد شد.
در ایــن بــاره خلیــل حقیقــی ،مدیــر
زراعت ســازمان جهــاد کشــاورزی مازندران
بــه اســتقبال بــاالی شــالیکاران بــه کشــت
قــراردادی برنــج اشــاره کــرد و گفــت :طبــق
دســتورالعمل وزارت جهــاد کشــاورزی مقرر
شــد ،ســال زراعــی جــاری  ۲۵هــزار هکتــار
مــزارع برنــج مازندران به کشــت قــراردادی
اختصــاص پیــدا کنــد کــه خوشــبختانه بــا
اســتقبال کشــاورزان و شرکتهای پشــتیبانی
بــه  ۳۸هزار هکتار افزایش یافت.

خرید گندم به مرز  4میلیون تن نزدیک شد

گــروه اقتصادی  /وزیر جهاد کشــاورزی
گفــت :میــزان خریــد گنــدم از مــرز ۳
میلیــون و  ۸۰۰هــزار تــن گذشــت و
امیدواریم امسال شرایط مطلوبتری
را در حوزه گندم داشــته باشیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما،
ســیدجواد ســاداتینژاد وزیــر جهــاد
کشــاورزی بــا اشــاره بــه انجام ســه کار
مهــم بــرای افزایــش تولیــد گنــدم در
ســالجاری ،گفــت :افزایــش خریــد
تضمینــی گنــدم بــه ۱۱هــزار و ۵۰۰
تومــان ،کاهــش  ۴۵درصــدی قیمــت
کــود و اجــرای کشــاورزی قــراردادی از
مهم تریــن اقدامــات وزارت جهــاد
کشــاورزی بــرای افزایــش تولیــد گندم
در کشور است.
ســاداتینژاد بــا اشــاره بــه وضعیــت
امنیــت غذایــی در جهان افــزود امروز
حوزه کشــاورزی و امنیــت غذایی برای
همه دنیا مهم شــده و سفره غذا برای
تمامی دنیا مهم اســت و تنها مختص
به کشورمان نیست.
وی در واکنــش بــه موضــوع فســاد و
رانــت در واردات نهادههــا توســط
یــک شــرکت اظهــار داشــت :در بحث
نهادههــای دامی و تأمین آن ،ســامانه
شــفافی با نام بازارگاه در وزارت جهاد
کشــاورزی وجود دارد که نهادهها روی
ایــن ســامانه بــه خریــداران عرضــه و
فروخته میشود.
وی افــزود :یکــی از مأموریتهــای
معاونــت توســعه و بازرگانــی وزارت
جهــاد کشــاورزی رصــد روی ســامانه
بــازارگاه و تأمیــن و رفتــار شــرکتها
اســت کــه یکــی از شــرکتها در تأمین
دچــار تأخیــر اســت کــه ایــن موضــوع
جدیدی نیســت و ما در گذشته نیز این
تأخیرها را داشتهایم.
ســاداتینژاد بــا یــادآوری اجــرای
هدفمنــدی و مردمیســازی یارانهها و
نظام عادالنــه توزیع در ابتدای ســال،
یــادآور شــد :دغدغههــای زیــادی در
حــوزه تولید وجود داشــت و تالشــمان

بر آن بوده اســت کــه آرامش در حوزه
تولیدکنندگان حاکم باشــد.
ëëرسیدگی به تخلفات تأمین نهاده
وی با بیان اینکه یکــی از تولیدکنندگان
در تأمیــن نهــاده دچــار تأخیــر شــده
اســت ،اضافــه کــرد :بررســیهایی در
ایــن زمینــه انجــام شــد و در این راســتا
کمیتهای تشــکیل شــد که اگــر تخلفاتی
در این زمینه وجود دارد رسیدگی شود،
از تمام دســتگاههای نظارتی که در این
زمینــه کمک کردند تشــکر میکنیم و از
بررسی استقبال میکنیم.
ëëفســادی در حــوزه تولیــد رخ نــداده
است
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا توجــه بــه
انتشــار برخــی اخبــار در رســانهها،
افــزود :ایــن موضــوع ممکــن اســت
ذهــن تولیدکنندگان را در شــرایطی که
بــه آرامــش و پایــداری در حــوزه تولید
نیــاز دارد دچــار تشــویش کنــد ،در این
موضــوع هیچگونــه فســادی رخ نــداده
و هیچگونــه اختــاس یا رانتی نشــده و
هیچ ارزی نیز به آن شرکت داده نشده
است.
بهگفتــه وی ،طبــق ضوابــط و قوانیــن
زمانــی بانــک مرکــزی بــه یک شــرکت
واردکننــده ارز پرداخــت میکنــد کــه
کاالی او وارد گمــرک شــده باشــد و این

مهــم بــر اســاس مســتندات پرداخــت
میشــود ،بنابراین ،این شــرکت بخشی
از نهادهها را وارد کرده و بخش دیگر را
وارد نکرده اســت و ارزی به او پرداخت
نشــده و ریالــش در حســاب ســامانه
بازارگاه موجود است.
ëëتولیدکننــدگان نگــران تأمیــن نهاده
نباشند
وی ادامــه داد :برنامهریــزی شــده
کــه بــزودی بــا تمهیــدی کــه در وزارت
جهــاد کشــاورزی انجــام دادیــم تأمین
نهادههای این شرکت انجام میشود و
با ســرعت به دامداریها و مرغداریها
حمــل میشــود ،لــذا هیــچ نگرانــی
دامــداران و مرغــداران تولیدکننــده
ما نداشــته باشــند؛ ایــن مســأله را حل
میکنیــم و عمومــاً در گذشــته ایــن
تأخیــرات در ســامانه وجــود داشــته
اســت؛ در ایــن خصــوص پیگیریهایی
نیز برای رفع آن انجام میدهیم.
ëëوزارت جهاد حامی تولیدکنندگان
ساداتینژاد در پایان گفت :خواهشمندم
تولیدکننــدگان بداننــد وزارت جهــاد
کشــاورزی مثــل همیشــه حامــی تولیــد
اســت و از آن حمایــت میکنــد ،قطعــاً
در ایــن زمینــه از هیــچ کوششــی دریــغ
نمیکنــد تا پایداری تولید به وجود بیاید
و دغدغهای در این زمینه نباشد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد

صرفهجویی  ۶۰هزار تنی مصرف ماهانه گندم صنف و صنعت

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعال م کرد:
با اصالح قیمت گندم صنف و صنعت،
شاهد صرفهجویی در مصرف این کاالی
اســتراتژیک و آغــاز حرکــت در مســیر
مصــرف اســتاندارد گندم ایــن بخش از
ت امسال هســتیم .به گزارش
اردیبهشــ 
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران ،میزان
فروش ســامانه گندم صنــف و صنعت

ت امســال بــه  ۸۵هــزار و
در اردیبهشــ 
 ۲۳۵تــن رســید؛ این در حالی اســت که
در اردیبهشــت  ۱۴۰۰ایــن میــزان ۱۴۶
هــزار و  ۲۹۸تــن بــود و صرفهجویــی ۴۲
درصدی را نشــان میدهــد .این گزارش
میافزایــد :متغیــر اصلــی صرفهجویی
بیــش از  ۶۱هــزار تنی در میــزان تحویل
گندم به صنف و صنعت در اردیبهشت

ت سال
ســالجاری نســبت به اردیبهش 
گذشــته ،اصــاح قیمتهــا در فراینــد
عرضه ایــن محصول اســتراتژیک بوده
اســت .بر اســاس گزارشهــای موجود،
در شــرایطی شــاهد صرفهجویــی ۴۲
درصدی گندم در این بخش هستیم که
فرآوردههای حاصل از این محصول در
صنایع ماکارونی ،بیســکویت ،شیرینی،

شــکالت و فرآوردههــای مشــابه ،بدون
انقطــاع و توقــف ،تولیــد و از طریــق
چرخــه توزیــع به بــازار عرضه شــدهاند.
بررســیهای بــه عمــل آمــده نشــان
میدهد کــه اصالح قیمت گندم در این
بخــش ،بــه نحــوی مانــع خــروج آرد از
نظام توزیع شــده و از هدر رفتن سرمایه
ملی جلوگیری کرده است.

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:

ً
رسما به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد
سند امنیت غذایی کشور

توسعه پوشش بیمهای برای کاهش ریسک تولید در زنبورداریها

مجــری طــرح توســعه زنبــورداری
کشــور بر ضــرورت توســعه و اســتفاده
از ظرفیــت صنــدوق بیمــه کشــاورزی
بــرای کاهــش ریســک تولیــد در حــوزه
زنبورعسل تأکید کرد.
بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی،
تــورج صارمــی اظهــار داشــت :از آنجا
که در طول چند ســال گذشــته موضوع
تلفــات کلنیهــای زنبورعســل متأثر از
سمپاشــی مــزارع و باغــات بــه عنــوان
موضوع خارج از مدیریت زنبوردار زیر
پوشــش بیمه نبوده اســت ،بــا پیگیری
معاونــت امــور تولیدات دامــی وزارت
جهــاد کشــاورزی و هماهنگیهــای بــه
عمــل آمده ،موضوع توســعه پوشــش
بیمــه و امــکان پرداخــت بخشــی از
خسارت وارده به واحدهای زنبورداری
ناشــی از سمپاشیها مورد بررسی قرار

گرفته و دســتورالعملهای مربوطه در
این خصوص در حال تدوین است.
مجری طرح توســعه زنبورداری کشــور
اظهار داشــت :با موافقــت مدیرعامل
صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــا کلیــات
موضــوع ،بــا انجــام بیمــه تکمیلــی
کلنیهــای زنبورعســل در ســال زراعی
آتــی ،امــکان پرداخــت بخشــی از
خســارات وارده بــه زنبــورداران متأثــر
از سمپاشــی مــزارع و باغات کشــور در
قالب غرامت وجود خواهد داشت.
صارمــی در رابطــه بــا بروز خســارتها
و تلفــات گــزارش شــده زنبورداریهــا
در تعــدادی از اســتانها از جملــه
آذربایجــان غربــی و شــرقی بــه دلیــل
انجــام سمپاشــی باغــات و مــزارع
کشــاورزی با سموم شیمیایی افزود :در
مورد بــروز تلفــات در زنبورســتانها با

برگزاری دو جلســه ســتاد گردهافشانی
کشــور ،تیمهای کارشناســی به اســتان
آذربایجــان غربــی اعــزام شــدند و
ضمــن بررســی و بازدیــد میدانــی از
زنبورســتانها و پیگیریهــای ســازمان
دامپزشکی کشــور و نمونهبرداریهای
انجام شــده از کلنیهای زنبورعسل در
آن مناطــق ،نتایــج مقدماتــی حاکی از
مســمومیت ناشــی از سمپاشی باغات
و مزارع کشــاورزی با ســموم شیمیایی
است.
وی ادامــه داد :ســازمان حفــظ
نباتات کشــور نیز در راستای پیشگیری
و جلوگیــری از بــروز خســارات وارده به
زنبورداریهــا در عملیــات سمپاشــی
مزارع و باغات و نظــارت مؤثر ،در این
مــورد ،دســتورالعملی را تحــت عنوان
محافظــت از گردهافشــانها در برابــر

سمپاشیها به سازمان جهاد کشاورزی
تمــام اســتانها و واحدهــای ذیربــط
اعالم کرده است.
مجــری طــرح توســعه زنبــورداری
کشــور اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
اعــام آمــار تلفــات زنبورهــای عســل
ناشــی از سمپاشــیها از ســوی
اســتانها و مطابــق بــا مصوبات ســتاد
گردهافشــانی ،پیشبینــی خســارات
وارده بــه واحدهــای زنبــورداری انجام
شــد و گــزارش آن در راســتای امــکان
پرداخت تســهیالت بانکی یا استمهال
تســهیالت دریافتی توســط زنبورداران
خســارت دیــده در راســتای اســتمرار
فعالیــت تولیدکنندگان ایــن بخش به
معاونتهــا و دفاتر تخصصی ذیربط
وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده و
موضوع در حال پیگیری است.
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مـــرکـــز آموزشی
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ایـــــران

مرکز آموزشی علمی -کاربردی
خبـــــر

رشتـــــه تحصیــــلی

رئیــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی از امضــای ســند
امنیــت غذایــی کشــور توســط وزیــر
جهادکشــاورزی و ارســال رسمی آن به
شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت
جهــاد کشــاورزی ،ســید مجتبــی خیام
نکویــی معــاون وزیر و رئیس ســازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشــاورزی
در نشست شورای تحقیقات کشاورزی
دربــاره امضــای ســند امنیــت غذایــی
کشــور توســط وزیــر جهــاد کشــاورزی و
ارســال رســمی آن بــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی گفت :ســازمان تات
در ســمت نماینده تــا م االختیار وزارت
جهــاد کشــاورزی و نیز رئیس ســازمان
تات در ســمت دبیر کمیســیون امنیت

غذایــی کشــور ،مســئول پیگیــری و بــه
تصویــب رســیدن ایــن ســند در صحن
شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت و
امیدواریم این سند همانند ریلگذاری
برای حوزه امنیت غذایی در کشــور ،هر
چه ســریعتر به تصویب نهایی برســد.
ایــن معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی با
اشــاره بــه اهمیــت ســند ملــی امنیت
غذایــی کشــور ،از پیشبینــی تشــکیل
ســتاد راهبــردی اجــرای ســند امنیــت
غذایــی با حضــور رئیــس جمهــور و یا
معــاون اول رئیس جمهــور و چند نفر
از وزرا برای نخســتین بار در کشــور خبر
داد و افــزود :بــا تصویــب کلیــات ایــن
ســند در شورای عالی انقالب فرهنگی،
برای نخستین بار است که سند امنیت
غذایــی در ســطح رئیــس جمهــور و یا

معــاون اول رئیــس جمهــور در کشــور
مطــرح میشــود .خیــا م نکویــی ارائــه
دستاوردهای مراکز تحقیقاتی سازمان
را در ســفرهای اســتانی رئیسجمهــور
بســیار حائــز اهمیت خوانــد و تصریح
کــرد :ایــن رویکــرد میتوانــد اهمیــت
جایگاه پژوهــش و تحقیقات در بخش
کشــاورزی کشــور را بیش از پیش مورد
توجه قرار دهد .وی با اشاره به ضرورت
تعامــل مؤسســههای ملــی و مراکــز
تحقیقاتــی اســتانی و برنامهریزیهای
هدفمنــد ،ورود بــه فعالیتهــای
مجموعههــا و حمایــت از طرحهــای
تأثیرگــذار را که موجب رفع مشــکالت
حوزه کشــاورزی میشــود ،مــورد تأکید
قــرار داد .رئیــس ســازمان تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ضمــن

تأکیــد بر خارج کــردن طرحهای بدون
اولویت از دستور کار مؤسسهها و مراکز
تابعه سازمان اضافه کرد :مؤسسهها و
مراکز تحقیقاتی باید چالشهای حوزه
خــود را اولویتبنــدی کــرده و مطابــق
آن اولویتهــا ،راهبــرد الزم را تعییــن
کنند تا برای اجرای راهبردها مجموعه
اقدامــات الزم را تــدارک ببیننــد .ایــن
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به
اینکــه جمعبندی برنامهها در شــورای
تحقیقات ســازمان میتواند نقش یک
دســتورالعمل را ایفا کنــد و بر افزایش
فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان
در تدویــن برنامههــای ســال 1401
مؤسســهها و مراکز تحقیقاتی ســازمان
تأکید کرد و تغییر راهبردی بر این مبنا
را خواستار شد.
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