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کارشناس اداره قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران،

توزیعبیواسطهپارچهباعثتنظیمبازارمیشود
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش�ندگان پوشاک تهران به منظور تنظیم بازار 
پوش�اک و مدیریت ج�و روانی بازار اقدام ب�ه توزیع پارچه جی�ن و کتان از طریق 

نساجی خوی کرد.
به گزارش ایلنا، س��لیمی، کارش��ناس اداره قاچاق س��ازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
در این مراس��م گفت: برای تنظیم بازار و کاهش جو روانی بازار تصمیم گرفته ش��د که حدود 
300 مت��ر پارچ��ه جین و کتان از طریق کارخانه نس��اجی خوی بی��ن تولیدکنندگان تهران 

توزیع شود.
وی ادامه داد: س��عی ش��ده این میزان از پارچه با قیمت کمتر از بازار بین تولیدکنندگان 

توزیع شود. این امر باعث کمک به تولیدکنندگان خواهد شد.
کارش��ناس اداره قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار کرد: از سایر کارخانه 
های نساجی دعوت شده تا بخشی از محصوالت خود را بدون واسطه به تولیدکنندگان توزیع 
کنند. بر اساس این گزارش: با حضور نماینده سازمان صنعت،  معدن و تجارت تهران، نماینده 
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان پوش��اک تهران و نماینده هیئت امنای تهران، 
ح��دود 300 ه��زار متر پارچه جین و کتان به قیمت 10 ت��ا 20 درصد زیر قیمت بازار بدون 

واسطه به تولیدکنندگانی که پروانه کسب دارند توزیع شد.

نماینده اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران؛

قیمتپارچهایرانیگرانترازپارچهترکاست
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش�ندگان پوشاک تهران به منظور تنظیم بازار 
پوش�اک و مدیریت ج�و روانی بازار اقدام ب�ه توزیع پارچه جی�ن و کتان از طریق 

نساجی خوی کرد.
ب��ه گزارش ایلنا، در این مراس��م،  مصطفی پروانه نماینده اتحادی��ه صنف تولید کنندگان و 
فروش��ندگان پوشاک تهران، عنوان کرد: اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران هر س��ال در راس��تای حمایت از اعضای اتحادیه اقدام به توزیع پارچه بدون واسطه به 
قیم��ت پایین تراز بازار به تولیدکنندگان می کند. وی با اش��اره به افزایش قیمت پارچه و نخ 
در ب��ازار گفت: در حال حاضر واردات پارچه به مش��گل خ��ورده،  همچنین افزایش نرخ ارز و 
گران فروش��ی برخی از کارخانه های نساجی ها باعث شده قیمت پارچه های داخلی با پارچه 
ه��ای خارج��ی برابری کند. وی ادامه داد: این امر باعث ش��د اتحادی��ه صنف تولید کنندگان 
و فروش��ندگان پوش��اک تهران به منظور تنظیم بازار پوش��اک و مدیریت ج��و روانی بازار با 
کارخانه های نس��اجی رایزنی ش��د تا از طریق س��ازمان صنعت،  معدن و تجارت بخش��ی از 
تولیداتشان را بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد. همچنین اتحادیه قصد دارد با ادامه 
این روند پارچه مورد نیاز بازار در ایام عید تامین شود. وی با بیان اینکه توزیع بدون واسطه 
پارچه باعث تنظیم بازار خواهد ش��د، اظهار کرد: هنگامی که پارچه بدون واس��طه به دس��ت 
مصرف کننده برس��د باعث می ش��ود دست دالالن کوتاه شود این امر باعث کاهش 10 تا 20 
درصدی قیمت پارچه خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر مافیای نخ باعث شده قیمت 
آن افزایش پیدا کند. اما اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان پوشاک تهران باتوزیع 
بدون واسطه آن باعث کاهش و تنظیم قیمت آن در بازار شد. وی در خصوص رایزنی اتحادیه 
با کارخانه های نس��اجی برای توزیع پارچه بدون واسطه گفت: طی جلسه ای که در سازمان 
صنعت،  معدن و تجارت با کارخانه های نس��اجی برای گزارش، از آنها درخواس��ت کردیم 5 تا 
10 درصد از تولیدات خود را مستقیم در بازار عرضه کنند این امر باعث کاهش قیمت در بازار 
خواهد ش��د. وی با انتقاد از قیمت باالی پارچه در بازار گفت: دولت با یارانه برق و ممنویت 

واردات از کارخانه های حمایت می کند اما قیمت پارچه ایرانی از ترکیه گران تر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

صنعتزغالسنگبدونمتولیرهاشدهاست
رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس در نشست مش�ترک با وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی که با حضور ش�وراهای کارگری معادن زغالس�نگ کرمان در محل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارش�د، گفت: صنعت زغال س�نگ بدون متولی رها 

شده است.
در ای��ن نشس��ت دکتر محمد رض��ا پورابراهیمی به بیان تفصیلی مش��کالت صنعت زغال 
کش��ور و استان در سطح ملی و استانی پرداخت و بیان کرد: بزرگترین چالش  صنعت زغال 
این اس��ت که کارگران با درآمد بس��یار کم و سختی بسیار زیاد کار می کنند. وی با تاکید بر 
اینکه صنعت زغال س��نگ بدون متولی رها ش��ده و این امر چالش های زیادی برای بخش 
های مختلف ایجاد کرده است، گفت: در این زمینه می توان به چالشهای مربوط به پنج هزار 
کارگر مظلوم مشغول به کار  این صنعت در کرمان اشاره کرد . وی گفت: برای حل مشکالت 
کارگران زعالس��نگ تصمیمات فرا وزارتخانه ای باید اخذ ش��ود که یک بخش آن در وزارت 
تعاون و بخش��ی در صمت، اقتصاد و سایر وزارتخانه ها است که باید همه کمک کنند تا این 
صنعت بتواند با اقتدار کار خود را پیش ببرد تا مشکالتش به حداقل برسد. وی موضوع خالء 
های بیمه ای کارگران، کس��ری س��نوات و ضریب س��ختی کار را به عنوان سه مشکل اصلی 
کارگران زغال س��نگ کرمان دانس��ت و ادامه داد: به طور قطع در این س��ه محور بخشی در 
حوزه دولت و قانون گذاری مجلس و بخشی در تصمیمات توافقی بین مجموعه های مختلف 

قابلیت اجرایی دارد.

 رئیس اتحادیه قنادان اعالم کرد

رونقبازارسیاهروغنتخصصیقنادی
رئیس اتحادیه قنادان از مشکالت این صنف در تامین روغن و شکر مورد نیاز خود 
خبر داد و گفت: با وجود این مشکالت اما هیچگونه افزایش قیمتی در شیرینی شب 

یلدا نخواهیم داشت.
علی بهره مند در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه قیمت ش��یرینی برای شب یلدا تغییری 
نخواهد کرد، گفت: قیمت هر کیلو شیرینی تر در واحدهای درجه یک ۷۸ هزار تومان، زبان و 

پاپیونی ۶5 هزار تومان، دانمارکی ۶5 هزار تومان و کیک یزدی نیز ۴۹ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه روغن تخصصی قنادی به سختی پیدا می شود و همین 
امر باعث شده که بازار سیاه آن رونق بیشتری بگیرد، افزود: قنادان مجبورند روغن مورد نیاز 
خود را باالتر از نرخ مصوب از بازار آزاد تهیه کنند. در مورد شکر هم همین اتفاق افتاده است. 
ش��کر با قیمت های دولتی به صنف ما تعلق نمی گیرد و مجبور هس��تیم آن را هم از بازار آزاد 
تهی��ه کنیم. وی در پایان گفت: وقتی قیمت مواد اولیه باال رود قیمت تمام ش��ده تولید یک 
محصول هم باال می رود. وقتی قیمت ها باال رود طبیعتا تقاضا کاهش می یابد. در حال حاضر 
تقاضای خرید شیرینی نسبت به قبل از کرونا  بسیار کم شده و یکی از دالیل آن نیز کاهش 

قدرت خرید مردم است.

تشدیدنظارتبراستانداردلوازمخانگی
مدیر کل اداره استاتدارد استان تهران از تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی خبر 
داد و گفت که مقرر شده با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصوالتی که 
احتماالً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه های زیرزمینی ساخته شده یا به صورت 

قاچاق وارد شده اند جمع آوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود.
محمدرض��ا طاهری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: تولیدکنن��دگان به هیچ عنوان مجاز 
نیس��تند در بسته بندی کاالی اس��تاندارد تغییر ایجاد کنند و کاالیی که استاندارد نیست را 

داخل یک بسته بندی استاندارد قرار دهند یا عالمت استاندارد را جعل کنند.  
وی با بیان اینکه جعل عالمت استاندارد در واحدهای زیرزمینی اتفاق می افتد، تصریح کرد: 

اگر اداره استاندارد متوجه این موضوع شود، حتما کاال را جمع آوری می کند.  
ای��ن مقام مس��ئول همچنین از امضای تفاه��م نامه بین انجمن لوازم خانگ��ی و اداره کل 
استاندارد استان تهران خبر داد که در آن مقرر شد با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل 
شود و محصوالتی که احتماالً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه های زیرزمینی ساخته 
شده یا به صورت قاچاق وارد شده اند جمع آوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود. 

بنابراین نظارت ها تشدید خواهد شد.  
طاهری در پاس��خ به س��والی درباره نصب برند خارجی برای کاالهایی که در داخل تولید 
می شود، گفت: تا چند ماه گذشته یکی از مواردی که استاندارد کنترل می کرد، برند بود. اما 
با مصوبه شورای عالی استاندارد نام تجاری از مدارکی که استاندارد از واحدهای تولیدی اخذ 
می کند حذف شده. البته به این معنا نیست که هر کسی می تواند با هر برندی که می خواهد 
تولید کند، بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد. بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که 

برند درج شده روی کاال به ثبت نرسیده، به عنوان تقلب با واحد تولیدی برخورد می کند.

مدی�ر کل دفت�ر بازرگانی داخل�ی وزارت 
جه�اد کش�اورزی خاطر نش�ان ک�رد: ایجاد 
امنیت غذایی برای وزارتخانه اهمیت ویژه ای 
دارد از این رو قرارگاه امنیت غذایی با حضور 
اشخاصی که در تصمیم گیری های کالن نقش 
دارند تش�کیل شد تا در ش�رایط بحرانی که 
نیاز اس�ت تصمیم گیری سریع و جامعی اخذ 
شود آنها واکنش های س�ریعی از خود نشان 

دهند.
ابراهی��م زارع در گفت وگو با ایلن��ا، بابیان اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی در راستای تثبیت قیمت ها 
و کنترل تورم نرخ برخی اقالم اساسی را اعالم کرد، 
گفت: سازوکار وزارت جهاد برای تعیین و عملیاتی 
ش��دن نرخ ها مشخص اس��ت. برای اجرایی کردن 
ای��ن مهم تعدادی از بازرس��ان وزارت صمت برای 
نظ��ارت و کنترل بر قیمت گ��ذاری اقالم در خرده 
فروش��ی ها )در گذش��ته نظارت در قیمت گذاری 
ب��ه بنکداری ها خالصه می ش��د( همکاری خود را 
با ما آغاز کردند. وی ادامه داد: عالوه  بر بازرس��ان 
وزارت صمت تعدادی از نیروهای بسیج و تیم های 
بازرس��ی س��ازمان حمای��ت و تعزی��رات در بحث 
نظارت بر قیمت گذاری در عمده فروش��ی و خرده 

فروشی با ما همکاری می کنند.
این مقام مس��ئول در پاس��خ به این پرسش که 
آی��ا قیمت گ��ذاری دس��توری نظم ب��ازار را برهم 
می زن��د؟ گفت: تعیین قیمت ب��رای کاالهایی که 
یارانه مستقیم دریافت می کنند مشخص می شود 
اس��تفاده می کنن��د. اقالم��ی مانن��د محص��والت 
پروتئینی مانند گوش��ت مرغ، تخم م��رغ، لبنیات 

و روغن. اما س��ایر کاالها مش��مول قیمت تثبیتی 
نمی ش��وند. بنا ب��ه اظه��ارات وی از منظر اقتصاد 
کالن، سیاست تثبیت قیمت محصوالت کشاورزی 

نمی تواند در درازمدت مناسب باشد.
زارع درب��اره اع��الم قیمت  متع��ارف اقالمی که 
مش��مول یاران��ه ترجیحی نمی ش��وند، بیان کرد: 
مکانی��زم تعیین قیم��ت برنج وارداتی مش��خص 
اس��ت. باید س��ود مش��روع واردکنن��ده و عمده و 
خرده فروش در نظر گرفته ش��ود ت��ا آنها بتوانند 
به فعالیت خود ادامه دهد. وی تصریح کرد: هدف 
وزارت جه��اد بره��م زدن نظم بازار نیس��ت. باید 

بگویم که مکانیزم های تعیین قیمت ها سالهاس��ت 
که از س��وی س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان تعریف ش��ده اس��ت تا با توجه به 
آن نرخ کاالهایی که حساسیت بیشتری روی آنها 

وجود دارد تعیین شود.
به گفته زارع، اعالم قیمت در راس��تای حمایت 
از مصرف کنندگان است. ما نمی خواهیم با تعیین 
قیمت به فروشندگان اجحاف کنیم. اگر عرضه به 
می��زان کافی در بازار موجود باش��د خ��ود بازار به 

ایجاد تعادل و شکل گیری ثبات کمک می کند.
وی ادام��ه داد: ممکن اس��ت در یک بازه زمانی 

در بازار کاالیی کمیاب ش��ود این مس��ئله عرضه 
را کاه��ش و ب��ازار را متالطم  می کن��د از این رو 

قیمت گذاری در این زمان می تواند موثر باشد.
این مقام مس��ئول در پاس��خ به این پرسش که 
س��اداتی نژاد خبر تش��کیل ش��دن قرارگاه امنیت 
غذایی را اعالم کردند هدف از تشکیل این قرارگاه 
چیست آیا می تواند نقش راهبردی در تنظیم بازار 
ایفا کند؟ گفت: ایجاد امنیت غذایی برای وزارتخانه 
اهمیت ویژه ای دارد از این رو قرارگاه امنیت غذایی 
با حضور اشخاصی که در تصمیم گیری های کالن 
نقش دارند تشکیل ش��د تا در شرایط بحرانی که 
نیاز اس��ت تصمیم گیری سریع و جامعی اخذ شود 

آنها واکنش های سریعی از خود نشان دهند.
وی ادامه داد: منظ��ور از امنیت غذایی، امنیتی 
کردن بازار نیست بلکه هدف تامین و در دسترس 
بودن کاالهاس��ت؛ یک��ی از اهداف ق��رارگاه رصد 
قیم��ت  اقالم اساس��ی و تالش ب��رای رفع موانع و 

تسهیل فضای کسب و کار است.
زارع در پاسخ به این پرسش که در گذشته ستاد 
تنظیم بازار چنی��ن کارهایی را دنبال می کرد چه 
الزامی برای تشکیل چنین نهادی احساس شد که 
قرارگاه امنیت غذایی را وزارتخانه تشکیل دادیم؟ 
گفت: ق��رارگاه امنیت غذایی زمینه کارشناس��ی 
را برای س��تاد تنظیم بازار آم��اده می کند در این 
قرارگاه صرفا بحث بازار نیس��ت و تولید را هم در 
برمی گیرد. ق��رارگاه امنیت غذایی یک نهاد درون 
سازمانی است که از افراد خارج از وزارتخانه دعوت 
کرده اس��ت که برای رفع سریع تر مشکالت ورود 

کنند.

رییس مرک�ز ملی فرش ایران گفت: ثب�ت ملی و جهانی 
نش�ان جغرافیایی مناطق گوناگون فرش دستباف ایران بر 
اساس معاهده لیسبون، یکی از فعالیت های شایسته مرکز 
ملی فرش ایران ب�رای دفاع از حقوق مالکیت فکری پدید 

آورندگان این آثار هنری بی بدیل است.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت، »فرح ناز رافع« 

اف��زود: مرک��ز ملی ف��رش ایران در س��ال های گذش��ته از محل 
بودجه خود اقدام به پرداخت حق الثبت نش��ان جغرافیایی مناطق 
 فرش دس��تباف در س��ازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو( کرده 

است.
وی ادام��ه داد: امس��ال در قال��ب مس��وولیت های اجتماعی از 
ذی نفعان این حوزه دعوت به همکاری شده که منتج به پرداخت 

هزینه حق الثبت جهانی س��ه منطقه فرش دستباف افشار تکاب، 
کالردشت و جوشقان اصفهان توسط ذی نفعان این حوزه در قالب 

مسئولیت اجتماعی شده است.
رییس مرکز مل��ی فرش ایران گفت: در هفته گذش��ته منطقه 
افشار تکاب به ثبت جهانی رس��یده است، همچنین ثبت جهانی 

دو منطقه دیگر در حال طی کردن مراحل ثبت است.

ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف ایران بر اساس معاهده لیسبون

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اظهار داشت: 
ما از برزیل بیش از ۵ میلیارد دالر کاالی اساسی را با تعرفه 
گمرکی حداکثر ۴ درصد وارد کش�ور می کنیم اما صادرات 
م�ا به این کش�ور کمت�ر از ۱۰۰ میلیون دالر اس�ت. دولت 
برزیل هم از آن بیش از ۱۰۰ درصد تعرفه گمرکی می گیرد. 
درخواس�ت من این بود که طرحی در مجلس تصویب شود 
ک�ه مطابق آن تعرف�ه ترجیحی برقرار ش�ده و تعرفه های 

گمرکی کاهش یابد.
س��ید فخرالدین عامری��ان در گفت وگو با ایلن��ا در مورد افتتاح 
ات��اق مش��ترک بازرگانی برزیل و ایران اظهار ک��رد: به اتفاق یک 
گ��روه از تجار ایرانی و ۴ نف��ر از نمایندگان مجلس از جمله آقای 
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس آقای نادری، رئیس 
انجمن دوس��تی پارلمانی ای��ران و برزیل آقای دش��تی اردکانی 
و آق��ای رضاخ��واه از کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه و همچنین 
 آق��ای قربان��ی از معاونین وزیر جهاد کش��اورزی س��فر به برزیل

داشته ایم. 
وی افزود: حدود ۵ س��ال است که اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و برزیل تش��کیل ش��ده منتهی چند روز پیش در حضور بیش از 
۲۰۰ نفر مراس��م افتتاحیه اتاق برزیل و ایران در شهر سائوپائولو 
برگزار ش��د که ۵ ت��ن از نمایندگان مجلس برزیل، ش��هردارها و 
فرماندارهای شهرهای مختلف برزیل و چند نفر از کنسولگری های 

خارجی مانند ترکیه و امارات در آن حضور داشتند. 
رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و برزیل گفت: ما از برزیل 
بیش از ۵ میلیارد دالر کاالی اساسی را با تعرفه گمرکی حداکثر 
۴ درصد وارد کش��ور می کنیم اما صادرات ما به این کشور کمتر 
از ۱۰۰ میلیون دالر اس��ت. دول��ت برزیل هم از آن بیش از ۱۰۰ 
درصد تعرفه گمرکی می گیرد. درخواست من این بود که طرحی 
در مجلس تصویب ش��ود ک��ه مطابق آن تعرف��ه ترجیحی با این 
کشور برقرار شده و تعرفه های گمرکی کاهش یابد تا تراز تجاری 
متناس��ب تر شود و کاالهایی مانند کاالهای پتروشیمی، گازوییل، 
پس��ته، کش��مش و خرما که برزیل هم نیاز زیادی به آنها دارد به 

این کشور صادر شود.
وی اضاف��ه کرد: آقای قربانی، وزیر جهاد کش��اورزی هم تاکید 
کردند که از کشت فراسرزمینی بخش خصوصی در برزیل حمایت 
می کنند و به کش��اورزانی که در برزیل کشت کنند ضمانت خرید 
تضمینی داده می ش��ود. آقای عسگری هم گفتند که همه موانعی 
که باعث کند شدن تجارت دو کشور را در مجلس رفع می کنند.

ریی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و برزی��ل خاطرنش��ان ک��رد: 
بخش��ی از گوشت های کش��تار شده توس��ط آنها به ایران ارسال 
می ش��ود.  زمین های کش��اورزی مربوطه هم کش��ت هایی مانند 
ذرت و س��ویا دارن��د. امیدواریم ک��ه این نوع از جلس��ات بتواند 
کمک کن��د تا بتوانیم کااله��ای ایرانی بیش��تری را صادر کنیم. 
ه��دف از تش��کیل اتاق این اس��ت که تجار دو کش��ور به صورت 
 مس��تقیم باهم وارد معامله شوند و س��عی کنیم واسطه ها حذف 

کنیم.
عامریان خاطر نشان ساخت: ما در وضعیتی هستیم که بیشترین 
مواردی که می تواند به ما کنند این است که بتوانیم با کشورهایی 
مانن��د برزیل، که بی��ش از ۵۰ تا ۶۰ درص��د از واردات کاالهای 
اساس��ی ما از این کشور است، تهاتر کنیم. اتاق بازرگانی مشترک 
به ش��دت به دنبال محقق ش��دن آن اس��ت . در همی��ن هفته با 
معاون رئیس جمهور برزیل جلس��ه ای برگزار می شود که یکی از 

موضوعات اساسی در آن جلسه موضوع تهاتر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران و برزیل:

۶۰ درصد از واردات کاالهای اساسی کشور از برزیل است

جزییاتتشکیل»قرارگاهامنیتغذایی«دروزارتکشاورزی
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

رییسسازماندامپزشکیکشور:ذبحدامباردارممنوعاستدلیلگرانیزعفراناعالمشد
رئی�س اتحادیه صادر کنندگان زعفران، علت افزایش 

قیمت طالی سرخ را کاهش تولید دانست.
به گزارش صدا و سیما، غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادر 
کنندگان زعفران در ارتباط با رس��انه ملی افزود: خطر بی آبی 
و بح��ران آب در ای��ران، بخش کش��اورزی را تهدید می کند و 
یکی از دالیل افزایش قیمت زغفران در این چند هفته کاهش 
تولید بوده اس��ت و همچنان کش��اورزان در حال برداشت این 
محصول هس��تند و آمار دقیقی از مقدار برداش��ت را نداریم و 
این در حالی اس��ت که در این س��ال ها قیمت کاالها افزایش داشته که در برابر آن محصول زعفران هیچ 

افزایش قیمت نداشته است.
وی اضافه کرد: در این سال ها کشاورزان به دلیل هزینه های جانبی و کم بودن قیمت آن دیگر رغبتی 

برای کشت نداشتند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران با اعالم این خبر گفت: خشکس��الی و عدم توجه دولت به 

کشاورزان ممکن است باعث شود تولید و صادرات زعفران در سال های آینده کاهش پیدا کند!
وی گفت؛ ما صادرکننده هستیم و قیمت زعفران هنوز به حد نرمال قبمت های جهانی نرسیده است و 
یا این افزایش قیمت کمی نزدیکتر به این حد شده ایم و همانطور که میدانید ۸۵ درصد تولید زعفران 
جهان از ایران اس��ت و بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان هس��تیم و در صورت رسیدن به جایگاه 

اصلی در دنیا و صادرات با باال رفتن قیمت و تشویق در تولید بیشتر این محصول ارز آور خواهد بود.
وی تصریح کرد: خطر بی آبی و بحران آب در ایران بخش کشاورزی را تهدید می کند و بررسی ها نشان 
می دهد در س��ال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ ش��هر در معرض تنش آبی هستند و از میان این تعداد ۱۰۱ شهر 

در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند.
میری گفت: خراسان هم از دیگر شهرهایی است که بحران بی آبی در این شهر جدی است. کشاورزان 

این منطقه می گویند به دلیل بی آبی امسال کشت زعفران کمتر از سال های گذشته شده است.
رئی��س اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران، اما توضیح داد: در فصل برداش��ت هس��تیم و هنوز آمار 
دقیقی از تولید زعفران بیرون نیامده اس��ت. با توجه به خشکس��الی، افزایش هنگفت قیمت آب و عدم 

تغییر قیمت ها در سه سال گذشته کشاورزان دیگر انگیزه ای برای تولید زعفران ندارند.
به گفته وی کش��اورزان می گویند قیمت زعفران در چند س��ال گذش��ته تغییری نکرده است. همین 
مقرون به صرفه بودن قیمت زعفران در ایران باعث شده دالل های چینی زعفران را با قیمت مناسب از 

ایرانی ها بخرند و با قیمت های باالیی به کشورهایی از جمله اسپانیا و ایتالیا بفروشند.
غالمرضا میری در پایان با اش��اره به قیمت زعفران در ایران گفت: قیمت زعفران امس��ال هنوز تعیین 
نشده، اما سال گذشته از کیلویی هشت تا ۱۶ میلیون تومان فروخته شد. همچنین در بحث صادرات به 
هیچ وجه بصورت فله ای نبوده و در بس��ته های ۱۰ و باالتر تا ۵۰۰ گرم آنهم براساس درخواست مصرف 

کننده خواهد بود.

رییس س�ازمان دامپزش�کی کشور خاطر نش�ان کرد: 
در اکثری�ت ۴۱۳ کش�تارگاه های کش�ور ممنوعی�ت ذبح 
دام باردار اعمال می ش�ود و با اطالع رس�انی گسترده به 
دامداران و کشتارگاه ها سازمان دامپزشکی مانع از کشتار 

دام های آبستن شده است.
علی صفر ماکنعلی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش 
که فیلم ذبح دام باردار در فضای مجازی منتش��ر شده است. در 
حالیکه مطابق با قانون، کش��تار و ذبح دام آبس��تن ممنوع است 
از این رو دادس��تانی در این مسئله ورود و صحت آن تایید کرد، 

ش��ما به عنوان رییس سازمان دامپزشکی که مس��ئول نظارت بر کشتارگاه های کشور هستید چه پاسخی به 
این مسئله می دهید؟ گفت: ۴۱۳ کشتارگاه دام در کل کشور فعال است. از این تعداد ۱۳۳ کشتارگاه صنعتی 
و ۲۸۰ س��نتی است. س��ازمان دامپزشکی بارها با استناد به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان 

دامپزشکی کشور به کشتارگاه ها اعالم کرده که کشتار دام آبستن ممنوع است.
وی ادامه داد: مطابق با این قانون دامدار نباید دام آبس��تن خود را برای فروش به کش��تارگاه ها بفرس��تد و 

کشتارگاه حق ندارد آن را کشتار کند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به افزایش جمعیت دام س��بک در بهار ۱۴۰۰، خاطر نشان کرد: در سال جاری 
تعداد جمعیت دام س��بک به 7۰ میلیون 99۰ هزار راس دام رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 

میلیون تعداد آن افزایش پیدا کرده است. در بهار 99 ما ۶۴ میلیون و ۲۸۰ هزار راس داشتیم.
 بنا به اظهارات ماکنعلی، در سال جاری کشور با پدیده خشکسالی مواجه شد این پدیده مراتع را ۴۰ درصد 
فقیرتر و توان نگهداری دام برای عش��ایر کاهش پیدا کرد، بطوریکه نگهداری تمام دام ها برای آنها اقتصادی 

نیست.
وی با بیان اینکه س��ازمان دامپزش��کی مسئول نظارت بر رعایت بهداشت در کشتارگاه ها است، خاطر نشان 
کرد: در بازرس��ی قبل از کشتار امکان تشخیص دقیق بارداری بصورت عادی امکان پذیر نیست و دامدار باید 

در این زمینه حساس باشد تا دام آبستن خود را به کشتارگاه ارسال نکند.
وی تصریح کرد: وزارتخانه تالش دارد عواقب ناشی از پدیده خشکسالی تا حد امکان مدیریت کند، تا دام دار 

بتواند دام خود را نگهداری کند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان دامپزشکی مانع ذبح دام  باردار نشده است؟ بیان 
کرد: در بیش از 9۵ درصد از کش��تارگاه های کش��ور این اتفاق افتاده است و در اغلب استان ها از جمله ایالم، 
کرمانشاه و اصفهان این پدیده را متوقف کردیم و هم اکنون در حال بررسی گزارش های این مسئله از استان 

تهران هستیم.
به گفته ماکنعلی شرایط برای نگهداری دام باید اقتصادی باشد تا دامدار مجبور نباشد برای کاهش جمعیت 

دام خود دام آبستن خود را به کشتارگاه ها بفرست. 
گفتنی اس��ت حال که تعداد دام زنده در کش��ور روند افزایش��ی به خود گرفته است و توان نگهداری آن را 
نداریم چرا شرایط برای صادرات آن را فراهم نمی کنیم؟ هر چند که اعالم می شود در این زمینه معاونت امور 

دام معاونت توسعه بازرگانی و پشتیبانی امور دام در حال فراهم کردن تمهیدات الزم است.


