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مقرتحات وآراء حول قضايا اجملتمع من واقع الصحافة املصرية

قضايا وآراء
القطن املصري ()2
العدد ()229

فرباير 2019
نشرة دورية تصدر عن
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء

 1شارع مجلس الشعب  -القصر العيني  -القاهرة  -رقم بريدي  - 11582ت  - )202( 7929292 :فاكس )202( 7929222 - :
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مقــدمـــة
متثل آراء ومناقشات اخلرباء واملفكرين والعلماء والكُتاب – فضال عن القارئ العااي  -الا ننشار
الصحف (قومية – حزبية – مستقلة) وما نشمله من مقرتحات وحلول ونوصيات نتعلا بقضاايا امتما
ومشاكله ،ثروة فكرية ورافدا هاما يعكا نوهاه امتما املصار  ،ومان ثاك كااال امهتمااذ باارا ا راء
برصدها واستخالصاا وختزيناا واسرتهاعاا خلدمة املستفيدين مناا ..أمرا على يرهة عالية من األهمية.
ومن هرا املنطلا أششا " قاعادة بياشاات قضاايا وآراء

عااذ  2007لتحقيا أهادا ا الرصاد –

امستخالص – التسجيل والتخزين – البحث وامسرتهاع  ...وذلك باد يعك متخر القرار ،فضال عان
الباحثني واملستفيدين.
ونتضمن قاعدة بياشات قضايا وآراء التسجيالت (مستخلصات املواي الصحفية) ملواي الرأ الا ياتك
رصدها واستخالصاا ونسجيلاا ،وقد وصل حجك القاعدة حتى ا ال أكثر من  60ألف نسجيلة ،علما بانال
النصوص الكاملة للمواي الصحفية قد مت ختزينااا ما ربطااا بالتساجيالت اخلاصاة بااا علاى القاعادة،
وميكن اسرتهاعاا أيضا وبباعتاا.
ونعد ششرة قضايا وآراء ال حنن بصديها إحدى مثرات هرا القاعدة ،حيث يتناول كال عادي مان
هرا السلسلة آراء ومقرتحات الكتاب واملفكرين والقراء موضوع حمدي.
واإلصدارة ال بني أيدينا نتضمن ( )18نسجيلة موضوع القطن املصري ( ، 21 )2وقاد مت ننيايك
التسجيالت منت النشرة نارخييا من األحدث إىل األقدذ  ،وها للماواي الصاحفية الا ششارت االل
الفرتة من يناير  2019إىل يوليه  2015من صحف  /مواق صاحفا األهاراذ–األ باار – اجلماورياة-
األهراذ امقتصاي .

 1سبق تناول نفس الموضوع في شهر أغسطس عام  2015والذي شمل الفترة من أبريل  2011إلى يوليه .2015
* جدير بالذكر أن المواد التي يتم رصدها والتي تتضمنها النشرة ال يتم المساس بنصوصها فهي تذكر بالنشرة طبقا ً للعبارات التي ذكرها
مؤلفوها ،دون أدنى مسئولية في ذلك على مكتبة المركز ،فضالً عن أن المقترحات الواردة بالنشرة ال يعني بالضرورة أن أيا ً منها لم يتم
تنفيذه بعد من الجهات المعنية ،كما أن تقييم هذه المقترحات ليست مسئولية أو وظيفة القائمين على إعداد النشرة ،حيث تعتمد منظومة قضايا
وآراء على رصد المواد الصحفية بشكل حصري.
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هدير بالركر أال مجي إصدارات النشرة متاحة ورقيا باملكتباة وإلكرتوشياا علاى شيااذ القاعادة أو مان
الل موق بوابة معلومات مصر  www.eip.gov.egعلى شبكة اإلشرتش".
هرا ويسعد مكتبة مركز املعلومات ويعك اختاذ القرار نلق استفسارانكك ومقرتحانكك من أهل نطاوير
هرا العمل شكال وموضوعا ،سبيل حتقي أهدافه املرهوة ،ونعييك امستفاية منه على الربيد اإللكرتوشا
للمكتبةا .library@idsc.net.eg
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تعثُّر تسويق القطن واالتهامات املتبادلة /جالل راشد

مستخلص
لقد تعرض موسم تسويق القطن هذا العام ألزمة كبرية كنبن ت تفسبل الفاا بايت الب حتققب السبفوايت
املاضية ،ولنن لألسل كنن ت ينوت هفاك الريعض ينره جناح مصبر وبو القطبن لعرابق القبديم يبوم كفبا فب
 12مليوت قفطار لالس هالك احمللى وال صدير ،وال يريقى ي فضلة من هذا اإل اج فحدث

نسة ملوسم تسويق القطن

هذا العام ولى د قوال وتصرحيايت خرباء القطن.
ويُقرتح:
 حتديد جهايت اس الم احملصول وحتديد سعار الشراء قريب زراوبة احملصبول

بى تسب قر لبوح اللال ب

ويقوموا بزراوة احملصول بفلس احلماح الذى كات من قري بعيدًا .
 ت ينوت لديفا مزارووت و نومة وجتار للحلاظ ولى العو القوية حملصول القطن ؛

ى يسب مر فبى تربعبق

ولى ورش األقطات طويلة ال يلة والطويلة املم از واملياً.
موقع اجلمهورية

 16يفاير 2019

www.Algomhuria.net.eg
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القانون بـدون الححـة تيذيةيـة ميـة  4سـيوات :الرراةـة التعاقديـة ..الـمل ملواةهـة اتمـات

تسويق احملاصيمل االسرتاتيجية /أسامة سيد أحمد

مستخلص
ولى الرغم من مرور ربعة ووام ولى إصدار الرئيس وريد الل اح السيسي لقا وت الزراوبايت ال عاقديبة وبام
 2014بهدف إ هاء زمايت ال سويق للزراوايت االسرتاتياية و مقدم ها القطن وقصب السنر والذر واألرز وغةها
من الزراوايت ،فإ ق

ى اآلت مل ي َر الفور ،ومل يطريق ظرا لعدم إصدار الالئحة ال فليذية اخلاصة بق.

ويُقرتح:
 ودم السماح بلارق كرية ب األسعار العاملية للسلعة و احملاصي والسعر احمللي املقرتح لعدم توجق ال ابار و
الشركايت إىل االس ةا  ،فضال ون مراوا سعار احملاصي احمللية املفافسة األخرى والعائد الذي سوف حتققق
لللالح حبيث ينوت هفاك تنافؤ إ اجية اللدات
األهرام االق صا ي

ى ال يلض املزارووت ال وجق إىل زراوة حماصي خرى.

 4وفمرب 2018

ص54 :
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نقابة الذالحني تطالب بسرةة إصدار الالححة التيذيةية للقانون /األهرام االقتصادي

مستخلص
ولى الرغم من إ شاء مركز الزراوايت ال عاقدية وام  2016البذي قبره القبا وت رقبم  14لسبفة  2015وتعبي
مدير لق وجملس إ ار للمركز ،فإ ق ال يوجد ور فعلي ولى رض الواقع يليد املزارو

ظ تخخة تفليذ القبا وت

وبداية وم املركز.
ويُقرتح:
 تلعي قا وت الزراوايت ال عاقدية الذي صدره الرئيس وريد الل اح السيسي مفذ وام  ،2014ومل خيرج للفبور
ى اآلت ليفهي زمايت ال سويق للزراوايت االسرتاتياية ،و مقدم ها القطبن والبذر واألرز وغةهبا مبن
الزراوايت.
األهرام االق صا ي

 4وفمرب 2018

ص55 :

5

)4

املرارةون يصرخون :لسيا مسؤولني ةن ارتذاع األسعار ..خساحرنا باملاليني /شادية السيد

مستخلص
إت املزارو من جا ريهم يصرخوت بسريب اخلسائر ال تعرضوا اها جراء الريذور امللةسة؛ أل ها قض ولبي
حمصول العرو رغم ما مت لاقق اللدات الوا د من مس لزمايت تقدر مبا يساوي  50لل جفيق وت جدوي.
ويُقرتح:
 تطرييق إصدار بطاقة احلياز اإللنرتو ية ليس ليد مفها اللال وت ،و يضبا لضبمات وصبول وبم الدولبة لأل بد
ومس لزمايت اإل اج إىل مس حقيها بد ًال من الريحث وفها السوق السو اء.
 تطرييق قا وت الزراوة ال عاقدية والذي مت إصداره باللع مفذ والي وام  ،ووم صفدوق تناف لللبالح ،مبع
ختصيص معاش تخميين لق وألسرتق.
 االه مام ب طهة الرتع واملصارف وتطويرها لوصول املياه لفهاي ها.
 وضع تشريعايت و قوا

صارمة ملن يقوم بإلقاء املخللايت و مياه الصرف الصحي هذه الرتع واملصارف.

 ولى وزار الزراوة ت تريحث وبن الصباا العبام لللبالح و املبواطن؛ يبث سباوديت

خبول تقباوي الطمباطم

اللاسد  ،واآلت ترفض اس الم حمصبول القطبن ،كمبا مت إيقباف تسبويق القطبن مبراكبز ال اميبع ولبى مسب وى
احملافظة ،مع ودم صرف مقدمايت القطن بالفسرية للمزارو .
موقع اجلمهورية

 22ك وبر 2018

www.Algomhuria.net.eg

6

)5

بعد تراةع «القابضة» ةن شراحه« ..سوء» تسويق القطن /عبد الوهاب حامد

مستخلص
ي فاول هذا ال حقيق قضية تسويق حمصول القطن ،ويقدم بعض املقرت ايت حللها.
ويُقرتح:
 ال زام الشركة القابضة للقطن بشراء القطن من املف ا بسبعر الضبمات املعلبن ةايبة للمفب ا مبن السماسبر
واجلالب ؛ وألت اخنلاض سعار القطن يلزم الدولة بدفع وم لن قفطار ،مما سبيحم امليزا يبة العامبة وريباء
كرية .
 ول ى رئيس جملس الوزراء املوافقة ولى إصدار مريا ر خاصة ل موي حمصول القطن هذا املوسبم بلائبد ميسبر
ى كنن من تصريل احملصول والذى يريل

واىل  2.5مليبوت قفطبار ابعر ،باإلضبافة إىل فضبلة مبن املوسبم

السابق تقدر بب  200لل قفطار اعر مع اخنلاض ال صدير واس هالك املغازل احمللية.
 ت ختصص احلنومة جزءا من مريا ر الريفك املركزى واملقدر لق  200مليار جفيبق ملواجهبة املخباطر؛ يبث إت
القطن كثيل العمالة ،وهذا سيساود الشركايت ولى الشراء بعد الضمات الذى د تق احلنومة.
 ت تقوم اجلهايت الرقابية مب ابعة العقو ال ى توقعها اركايت األقطات مبع الشبركايت األجفرييبة يبث تلبوض
ال الوب فى حتديد األسعار مبا يضر املف ا واالق صا القومي.
 إصدار قرار وزاري يلزم جهة حمد ب سلم األقطات؛ ألت تخخة إصداره يضر بصغار اللال

الذين ال كلنوت

خمازت وهم فى اجة إىل مثن القطن لسدا ما وليهم من يوت ويظلبوت فرصبة للمسب غل ويضبطروت إىل الرييبع
بخسعار خملضة.
 إلزام الشركة القابضة بشراء احملصبول بسبعر الضبمات ،و ت ختصبص احلنومبة جبزءا مبن امليزا يبة ل سبويق
احملاصي االسرتاتياية.
موقع األهرام

 15ك وبر 2018

www.ahram.org.eg
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يا قطن « ..مني يشرتيك»! /عبدالعظيم الباسل

مستخلص
يقدم الناتب مقرت ا من ج إ قاذ تسويق حمصول القطن وحتسيفق.
ويُقرتح:
 ولى احلنومبة ال بدخ السبريع إل قباذ احملصبول ،وذلبك بإ يباء مريبا ر الريفبك املركبزى مبن خبالل إقبراض
املس ثمرين وكريار ال اار بلائد بسيطة ال تزيد ولى  %5إل عاش سوق القطن ،وةاية املزارو مبن اخلسبائر،
تطرييقا للما  29من الدس ور ال ى تلزم احلنومة بشراء احملاصي االسرتاتياية بخسعار مقريولة ،بدال من ترك
اللال

ي سولوت الشراء من ال اار.

موقع األهرام

 13ك وبر 2018
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حافظوا ةلي القطن /محمد الهوارى

مستخلص
تفاول الناتب موضوع إ اج القطن باو رياره من هم احملاصي االسبرتاتياية للصبفاوة املصبرية ولل صبدير،
بيفما ت قاوس احلنومة ون اراء إ اج املزارو رغم إوال ها ألسعار اراء القطن قري جين احملصول.
ويُقرتح:
 إ شاء جلات تسويق القطن وارائق من املزارو .
 تدخ احلنومة ل وفة ال موي لذلك
ت القطن وبذوره يدخ

ال حتدث فاو

زراوة القطن خالل السبفوايت القا مبة ،خاصبة و

العديد من الصفاوايت األخبري ،برزهبا :إ باج الزيب والعلبل احليبوا ي وصبفاوة

املفظلايت ،وغة ذلك من الصفاوايت.
موقع األخريار

 11كفوبر 2018
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متى يستعيد القطن املصري ةرشه؟خرباء :مطلـو

تـدخمل الدولـة انقـاذ الـةبب األبـي

يف األسواق العاملية /محمود القنواتى

مستخلص
قق القطن املصري طلر
وو تق بقو
وحتس

األسواق العاملية واحمللية ،وبد يس عيد وافي ق بشن ملحبوظ ،وتعلقب اآلمبال

سواق األقطات طويلة وفائقة ال يلة بعبد تقهقبره القطبن لسبفوايت ،وكبات اله مبام البرئيس ببالقطن

وضاوق ور كرية زيا اإل اج وحتقيق مناسب سعرية العام املاضبي ،ممبا جعب اللبالح يقريب ولبى

زراو ق ،ومن امل وقع زيا اإل اج هذا العام بصور ملحوظة.
ويُقرتح:
 فع مس حقايت املغازل بسروة إل قاذ املوقل وبال الي ي م اإلقريال احمللى ولى األقطات املصرية ،ف فافس السوق
العاملية لشراء قطا فا ،وبال الي حيقق ارتلاوا األسعار.
 إ شاء وزار مس قلة للقطن ومف ااتق ،اب داء من احلل والغزل واملالبس والريذر ومس خرجاتها؛ فهبو سبلعة
اسرتاتياية ،ومف واملى مطلوب .
 ت ت سلم الدولة كام احملصول ،وتضع آليبايت وتبدخ عيبع اجلهبايت ومليبة الشبراء ،وهفباك مف ابايت
جا ريية للقطن اها قيم ها وتضيل خال إضافيا مفها الريذور ال تدخ فى صبفاوة الزيبويت ،وصبفاوة وبالف
املااية ،وهذا وم غة مفظور.
 ختليض اللائد مقاب وقو لرييع القطن بسروة ل لا ى املزيد ،والبد من تو يد اللائد ل نوت املفافسة اريلة،
وهذه اإلجراءايت تضمن ال عام مع العامل بصور م نافئة ،فاللائد فى اخلارج م د ية و يا ا تص إىل صلر.
 إجيا طلب اخلي ولى القطن وضرور ت تعلن الدولة ون ةاي ها لإل اج ،وتصرف الدولة مس حقايت الغبزل
من وم الصا رايت.
موقع األهرام

 10ك وبر 2018
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تسويق القطن حملك سر /مصطفى على

مستخلص
تفاول الناتب موضوع العاز ون تسويق حمصول القطن وودم قيام احلنومة باسب المق ب اآلت رغبم مبرور
ود سابيع ولي بدء احلصا  ،وذلك بسريب زيا املعروض بفحو مليوت قفطار ون العام املاضبي ،مسباال  2.4مليبوت
قفطار ،مقاب  1.4مليوت العام املاضي ،فضال وبن  200لبل قفطبار م ريقيبة مبن املوسبم السبابق ،وتسبريري زيبا
املعروض وقلة الطلب الداخلي واخلارجي تراجع سعر القفطار احمللي.
ويُقرتح:
 ختليض سعر اللائد ولي تسهياليت اركايت القطن والغزل والبذي كثب وقريبة مبام ال وسبع تسبويق القطبن
وصفاو ق.
 صرف وم قدي ملشرتيايت مصا ع الغزل احمللية من القطن املصري ترتاوح قيم ق من  200إىل  300جفيق.
 صرف مس حقايت املغازل احمللية من وم الصا رايت امل خخر مفذ وام  ،تنليل اركايت قطاع األومال بشبراء
القطن من املف ا بسعر الضمات الذي ولف ق وهو  2700جفيها للقفطار الزهر وجق حبري قري

لاق و بزع

الريذر مفق و 2500جفيها لوجق قريلي.
 تنليل معاصر زيويت القطاع العام باس الم الريذر الفاجتة من احللي بسعر مفاسب ،والعمب ولبى وقبل ومب
احملاجل األهلية القري ،وال تقوم حبل القطن املفبازل وبيعبق للمغبازل بخسبعار قب  ،وهبو مبا جيرمبق
القا وت.
 تلعي قرار احلنومة بشراء القطن من املزارو

سب إوالت جملس الوزراء.

 تلعي املا  29من الدس ور.
 تطوير احملاجل واملغازل املوجو
ل القطن قصة ال يلة
موقع األخريار

مصر ل فاسب تركيرية القطن املصبري؛ يبث إت تلبك احملباجل تعمب ولبي
ت القطن املصري طوي ال يلة ذو قيمة والية.
 5كفوبر 2018
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 2.5مليون قيطار يف "البيوت" ..األسعار تراةعت ..والذالحون "إيديهم ةلي قلوبهم""..يـا
قطـــن مـــني يشـــرتيك"؟!"..رية التجـــارل" للح ومـــة:التالرين يهـــدد الســـالالت املمتـــاتل
بالتلف ..مطلو

حتديد "ةهات االستالم" /جالل راشد

مستخلص
ي عرض حمصول القطن هذا العام إلبي العديبد مبن املصباوب خاصبة و ت احلنومبة مل حتبد جهبايت اسب الم
احملصول من املزارو

اآلت ،ومازال احملصول موجو ا خمازت اللال

الوجق القريلي بالنام  ،و بواىل

 %80من حمصول الوجق الريحري مازال يض ًا موجو اً املخازت.
ويُقرتح:
 ولى احلنومة سروة حتديد جهايت االس الم

ال عو مر ثا ية للمربع رقبم وا بد القطبن مبر ثا يبة،

ويعرض القطن مر ثا ية للخلط الذي وا يفا مفق سفوايت طويلبة بسبريب االسب ةا وخلبط الريبذور احملليبة مبع
األجفريية قصة ال يلة.
 ولى احلنومة سروة إوالت اس الم األقطات ،وحتديد جهايت االس الم لألسعار ال
موقع اجلمهورية

 3ك وبر 2018
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القطن ةلى األبوا  ..وةهة االستالم "غيا "! /جالل راشد

مستخلص
كد اخلرباء ولى جناح سياسة الدولة ولى وم زراوة القطن إطار سياسة احلنومة بعبو زراوبة وصبفاوة
القطن لعهدها القديم وا الل القطن املصرى ورش العاملية ولى األقطات طويلة ال يلة والطويلة املم از ؛ يبث حي ب
القطن املصري  %24من اإل اج العاملي.
ويُقرتح:
 سروة حتديد جهة اس الم احملصول ملفع ال الوب األسعار للحلباظ ولبى مسبة زيبا املسبا ايت املفزروبة
لالقطات سفويا.
 خلض سعار اللائد من الريفوك للشركايت مبا حيقق زيا املفافسة ب الشبركايت لشبراء احملصبول بعيبدا وبن
اال نار.
 إ اج املاكيفايت اخلاصة جبين القطن بعد ارتلاع تنللة جفى اللدات بب  5آالف جفيق.
 سروة تصفيع وريوايت القطن مصر بدال من االس ةا مبا خيلض جزءا من األورياء.
اجلمهورية

 14يوليق 2018
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مع بدء موسم الرراةة :الةبب األبي

 ..يعود إىل العرش /عصام الدين راضى

مستخلص
خطو مهمة إلوا القطن املصري لسبابق جمبده ،ببد يت وزار الزراوبة واس صبالح األراضبي العمب ولبى
تنثيل االه مام بالقطن كمحصول رئيس واسرتاتياي يسبهم

وبم صبفاوة الغبزل والفسبي  ،كمبا يسبهم

وبم

النثة من قطاوايت الصفاوايت الغذائية واألوالف ،وذلك من خالل اس فرياط صفاف جديد وال وسبع زراو بق بعبد
سفوايت من الرتاجع صا ري صدور القا وت  210لسفة  1994اخلاص ب حرير جتار القطن ،وودم وجو آلية واضحة
وحمد تطمئن املزارع ولى تسويق األقطات وتشاعق ولى الزراوة  ،يث ا شريت املضباربايت بب ال ابار ،وخلبط
األصفاف والية اجلو املفزروة مبحافظايت الوجق الريحري بخقطات اإلكثار والقطبن ال اباري لينبوت الفبات الفهبائي
ر يء اجلو  ،مما ى إىل تراجع الطلب ولى القطن املصري ،وملواجهة هذه األزمايت وإ قاذ مبا كنبن إ قباذه تريفب
وزار الزراوة واس صالح األراضي اسرتاتياية جديد تهدف إىل الفهوض بهذا احملصول االسرتاتياي.
ويُقرتح:
 ت ي م زراوة القطن طوي ال يلة الوجق الريحري ،والقطن م وسبط وقصبة ال يلبة حمافظبايت الصبعيد ،و ت
تنوت حمافظة اجليز دا فاصال ب احملافظايت.
موقع األهرام
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املصــري اليــوم" ت شــف يف حتقيــق استقصــاحي"  :إةــادل تــدوير القطــن..

مــمل الســر ان

ملصر /ريهام العراقى

مستخلص
كشل حتالي معملية ون اس خدام موا كيماوية خطر

صفاوة القطبن ،وقبد بذر طريباء وخبرباء مبن ت

القطن املف يظ مشريعا بهذه املوا مما يعرض املس هلك ملخاطر اإلصابة باألمراض اللطرية ،ورمبا السرطات يضا.
ويُقرتح:
 ت تقوم وزار الدولة لشؤوت الرييئة مبحاسرية صحاب مصا ع فبرم القطبن؛ لعبدم اختباذهم يبة وسبائ وقائيبة
حلماية العمال ،وتعريض ياتهم للمخاطر الصحية اخلطة سواء العاماليت و املس هلن للقطن.
املصري اليوم

 11مارح 2016
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صياةة الغرل واليسيج ..مشاكمل وحلول /محمود جمعه

مستخلص
كيز صفاوة الغزل والفسي

مصر القطن املصري طوي ال يلة ،وقد خذ الفسي املصري عة واملية بسبريب

القطن و كات هذا املاضي ،ما احلاضر فقد اهديت الصفاوة ا ناسة كربى بعد إغالق العديد من املصبا ع خصوصبا
احلنومية ظرا لعد ووام  ،همها :ودم ال اديد واالب نار ،وبال الي خرج املصا ع احلنومية من املفافسة.
ويُقرتح:
 الفظر اإلهمال الشديد إ الل وجتديد اآلاليت واملعدايت وودم وجو إ ار ديثبة ،وتضبخم ابم العمالبة
رفع من تنللة املف مقار ة باملفافس .
 إيقاف ومل يايت تهريب األقمشة واملفسوجايت وال كريديت اركايت الغزل املصرية خسائر وصبل إىل مبا يقبرب
من  4مليارايت جفيق وفقا الحتا الصفاوايت املصرية.
 وضع سياسة ثاب ة لزراوة القطن لضمات توفة النميايت املطلوبة من القطن طوي ال يلة ،مع قيام وزار الزراوة
و جهزتها اللفية والريحثية باس فرياط صفاف وسالاليت جديد من القطن قصة وم وسط وطوي ال يلة.
 إ شاء صفدوق مواز ة ألسعار القطن ينوت قا را ولى ال داخ وق اخنلاض األسعار ل عويض اللالح

صولق

ولى سعار اراء القطن مبثابة وم لللالح ملساودتق فى االس مرار فى زراوة القطن.
 قيام الدولة باملعاو ة حتديث الشركايت من خالل اآلاليت واملعدايت احلديثة من ج زيا اإل اج ،وحتسب
اجلو  ،والقدر ولى املفافسة ،وال حول من اخلسار إىل الربح.
 وضع سياسايت مالية مر ة إلتا ة ال موي الالزم للمصا ع بشروط تفافسية ل شبايع الصبفاوة وجعلبها صبفاوة
جاذبق لالس ثمار الداخلي واخلارجي.
 إزالة ال شوهايت املوجو بقوا

العم بهدف زيا كلاء وإ اجية العام املصري ،وربط العم باإل اج.

 وضع سياسة تشايعية لل عام مع األزمة احلالية ال متر بها اركايت الغزل احمللية كثيلة العمالبة وبصبلة
خاصة ال خميفايت االج ماوية واركايت املرافق.
 متثي الصفاوايت الفسياية جمالس إ ار احتا الصفاوايت املصرية وجملس مفاء هيئة االس ثمار؛ ظرًا ألت
تلك املصا ع متث مباال يقب وبن  % 30مبن قبو العمب

الصبفاوايت املصبرية وال يقب وبن  %25مبن الصبا رايت

الصفاوية.
 إ شاء جملس ولى للصفاوايت الفسياية برئاسة رئيس جملس الوزراء ووضوية البوزراء املعفبي  ،ويضبم فبى
وضوي ق خرباء من تلك الصفاوة ي م اخ يارهم حبرفية والية لإلسهام الفهوض ب لك الصفاوة.
موقع اجلمهورية
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بعد تش يمل رية ةليـا برحاسـة حملـب :مصـدرو الصـياةات اليسـجية يطـالبون باملشـاركة فـى

إنقاذ القطن  /ابتسام سعد

مستخلص
طالب املهفدح سن وشر  ،رئبيس اللبس ال صبديرى للغبزل واملفسبوجايت ،بإابراك اللبس إوبدا
راسة تطوير زراوة حمصول القطن والصفاوايت القائمة وليق وال كلل بإودا ها رئبيس جملبس البوزراء املهفبدح
إبراهيم حملب ،اللافة العليا للقطن برئاس ق ،وتضم وضوي ها :وزراء الصفاوة وال اار واالسب ثمار والزراوبة،
جبا ب رئيسى الفقابة العامة للغزل والفسي واحتا الصفاوايت.
ويُقرتح:
 حتقيق مطالب مف اى الصفاوايت الفساية باملشاركة

ومال اللافة ال وقبديت ول اج ماواتهبا مبس ظبرا

ألهمية تنليلايت اللافة ال تشم وضع سياسة زراوية جديد حملصول القطن ،ت ضمن حتديد املسا ة املثلبى
من األراضي املقرتح زراو ها بالقطن ضوء اال ياجايت اللعلية للسبوق احملليبة والعامليبة ،وموقبع زراو بق
و ووية األقطات املزرووة ،واخ يار سالاليت حمسبفة تفاسبب إمنا بايت اللبالح املصبرى وتنبوت مطلوببة حمليبا
وخارجيا ،إىل جا ب حتديد سعار اراء القطن من املزارو والعم ولى مينفة ومليايت جفى القطن ،بدال مبن
اجلفى اليدوى ملفع تلوثق و خلطق بسالاليت خم للة.
 تشني جلفة تقصى ملعرفة األسرياب احلقيقية وراء تدهور هذا احملصول االسرتاتياي املهم حبيا ية والافية
ى كنن وضع السياسة الزراوية اجلديد ولى سس سليمة.
 وضع سياسة زراوية م ناملة للقطن من جب إجيبا

لبول جذريبة ألكثبر مبن  %90مبن مشبناليت الصبفاوايت

الفساية املرتريطة ساسا بال عام فى ملل القطن.
 الفظر إىل حتلظ مف اى الصفاوايت الفساية ولى قرار قصر السماح باالس ةا ولبى القطبن قصبة ال يلبة فقبط؛
يث إ ق ال يراوى ت جزءا كريةا من صا رايت الغزول واملفسوجايت املف اة حمليا ي طلب اس ةا قطن «الرييما»
األمرينى الذى يعد من األ واع طويلة ال يلة وبدو ق سفخسر صلقايت تصديرية تزيبد قيم هبا ولبى مليبار والر
سفويا.
موقع األهرام
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ختلي الدولة ةن دةم تراةة القطن سي لذها ملياري دوالر سيويا /نهى الشرنوبي

مستخلص
وقع ةد مشهور رئيس اجلمعية املصرية لشرياب األومال برتوكول تعاوت مع ععية "قطن مصر" يهدف إىل
اس عا القطن املصري منا ق العاملية ،باإلضافة إىل املساود

ف ح األسواق اخلارجية للقطن املصري ،والعمب ولبى

وو زراو ق مر خرى ،والريعد ون الغش واخللط الذى ي م فيق.
ويُقرتح:
 وم اللالح ففيا ،والزراوة املرينر لضمات الفض للفريايت وتوفة األ د لق بخسعار خملضة ،وتطبوير وحتبديث
احملاجل ،والعم ولى ضخ اس ثمارايت بها.
 18يوليق 2015
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القطن املصري بمل يعود؟! /محمد الهوارى

مستخلص
بد موسم جين القطن

سو موسم اهذا احملصول االسرتاتياي مفذ زراو ق مصر؛ فاملسا ة املزرووبة مل

ت ااوز  130لل فدات بعد ت كا

تص ملليو ى فدات ،وكات موسم جين القطن هو موسم األفراح الريل املصري،

ورغم ال دهور الذي دث زراوة القطن إال ت القطن املصري اليزال حي لظ بصدارتق ولى مس وى العامل مبن يبث
طول ال يلة و الفعومة ،والذي ي م من خاللق إ اج احلرير القطين.
ويُقرتح:
 إوا إ ياء زراوة القطن ،واس خدام األصفاف فائقة الطول املسا ايت ال جتو فيها زراوة هذا الفبوع مبن
القطن أل ق ملك األقطات ،مع ضرور وم الدولة ملزاروى القطن

ى يس مر هذا احملصبول االسبرتاتياي البذي

تس خدم بذوره إ اج األوالف والزيويت وغةها من الصفاوايت ال حت اجها الريال .
موقع األخريار
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رةال صياةة :وقف استرياد القطن" خطأ" ويريد من معدالت البطالة /آالء المصري

مستخلص
كد رجال صفاوة الغزل والفسي ت قرار وزير الزراوبة بوقبل اسب ةا القطبن مبن اخلبارج بصبور مؤق بة
مبثابة" كارثة" ولى صفاوة الغزل والفسي ؛ ألت هفاك النثة من الصفاوايت ال تع مد بشبن ساسبي ولبى القطبن
م وسط وقصة ال يلة الذي ي م اسب ةا ه مبن اخلبارج ،وال كنبن االو مبا ولبى القطبن املصبري طويب ال يلبة؛ ألت
خصائصق خت لل كثةا ون خصائص األ واع األخرى.
ويُقرتح:
 حتديد املسا ة املزرووة من القطن طوي ال يلة سب ا ياجايت السوق بدال من ت ينوت هفاك فائض كرية ك
وام ،باإلضافة إىل ضرور االسب لا مبن الظهبة الصبحراوي ،وال وسبع ومب الريحبوث الزراويبة السب فرياط
صفاف لريذور القطن م وسط وقصة ال يلة ،والعم ولى معاجلة مياه الصرف الصحي والصفاوي الس خدامها
ري هذه األ واع من األقطات.
موقع األخريار
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