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«سبزینه» از برگزاری نخستین دور ه آموزشی  Tea master cupدر ایران گزارش میدهد

روحاهلل خدارحمی:

بانككشاورزيمحدوديتي برای
پرداختتسهيالتمكانيزاسيونندارد

مديرعامل بانك كشاورزي گفت :اين بانك براي پرداخت تسهيالت
در بخش مكانيزاسيون كه منجر به ارتقاي بهرهوري در توليد ميشود،
محدوديت خاصي ندارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،روحاهلل
خدارحمي در ديدار با عبدالمحمد زاهدي ،استاندار قزوين ،اظهار کرد:
توسعهمكانيزاسيونواستفادهازماشينآالتجديدبدونشكمنجربه
ارتقاي بهرهوري و افزايش توليد در بخش كشاورزي ميشود .مديرعامل
بانك كشاورزي همچنين گفت :در بخش بذر مورد نياز كشاورزان نيز
محدوديتي در پرداخت تسهيالت نداريم .خدارحمي با اشاره به
خسارات قابل توجه سرمازدگي به چندين استان كشور در فروردينماه
امسال ،اظهار اميدواري كرد با گسترش فرهنگ بيمه در بين كشاورزان
بتوان ريسك فعاليت در اين بخش را كه با تأمين امنيت غذايي كشور
مرتبط است ،كاهش داد .وي سپس با بيان اينكه يكي از طرحهاي
بزرگ دولت اختصاص  1/5ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي
براي ارائه تسهيالت اشتغالزايي روستايي است ،افزود :اختصاص اين
منابع براي اجراي طرحهاي توليدي بدون شك به رونق اقتصادي در
اين مناطق كمك خواهد كرد .پرداخت اين تسهيالت از سوي بانكها
بايد به طرحهايي اختصاص يابد كه ضمن تأييد دستگاههاي مربوطه،
اشتغالزاييقابلتوجهينيزبههمراهداشتهباشند.خدارحميگفت:به
پرداخت تسهيالت اشتغالزايي روستايي سرعت خواهيم بخشيد و در
اينراستاتالشميكنيمپروندههايموجودمتقاضياندراستانقزوين
را كه مشكل خاصي ندارند تا پايان ماه جاري به مرحله پرداخت برسند.
وي با بيان اينكه معموالً  60درصد پروندههاي ارسالي به بانك براي
دريافت تسهيالت روستايي جذب ميشوند ،افزود :اگر پروندهاي قابل
پرداخت نبود به سراغ متقاضيان ديگر ميرويم تا سهم خود از منابع
ابالغي براي تسهيالت اشتغالزايي روستايي را بپردازيم .خدارحمي
اظهار کرد :بانك كشاورزي با همه ظرفيت خود به یاری دولت آمده تا
به رونق اقتصادي كشور و اشتغالزايي جوانان كمك كند .وي يكي از
اولويتهايبانككشاورزيراارائهتسهيالتبهبخشگلخانهايدانست
و اظهار کرد :تخصيص و پرداخت وام به اين طرحها اگر متقاضيان از
آورده مناسبي برخوردار بوده و مشكل خاصي نداشته باشند ،بهراحتي
و با سرعت انجام ميشود.
عليرضا مهاجر:

امکانكشتدانههايروغني
درشاليزارهايگيالنفراهمشد

مجري طرح دانههاي روغني وزارت جهاد كشاورزي از امكان كشت
محصوالت اساسي مثل دانههاي روغني پس از برداشت برنج،
در  ۲۰۰هزار هكتار اراضي شاليزاري استان گيالن خبر داد .به
گزارش«سبزینه»  به نقل از وزارت جهاد كشاورزي ،عليرضا مهاجر در
جمع مديران و محققان و كارشناسان جهاد كشاورزي استان گيالن
اظهار کرد :بيش از  200هزار هكتار از اراضي شاليزاري گيالن بعد از
برداشت برنج نزديك به هشت ماه در سال به حال خود رها ميشود كه
با برنامهريزي مناسب ميتوان اين اراضي را به كشت محصوالت اساسي
مثل دانههاي روغني اختصاص داد .وي ادامه داد :با اين اقدام عالوه بر
افزایش درآمد كشاورزان ،نياز كشور به محصوالت اساسي نيز تأمين
ميشود .مجري طرح دانههاي روغني وزارت جهاد كشاورزي تصريح
كرد :با توجه به پتانسيل باالي استان گيالن براي كشت بادام زميني
و كلزا بايد در زمينه افزايش عملكرد در واحد سطح و كاهش هزينهها
براي افزايش بهرهوري در توليد اين محصوالت اقدام شود .همچنين
براي افزايش درآمد كشاورزان ،كشت گلرنگ در اراضي كمبازده بايد
در دستور كار قرار گيرد.
حمید رسولی اعالم كرد

تأمين ۱۲۴هزار تن انواع كود
شيمياييبرایاستانهايشمالي

مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اعالم كرد ۱۲۴ :هزار
و  ۴۷۵تن انواع كود شيميايي در سهماهه اول سال جاري براي
مصرف كشاورزان استانهاي شمالي گلستان ،گيالن و مازندران
تأمين و تحويل شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از وزارت
جهاد كشاورزي ،حميد رسولي درباره طرح مطالبي مبني بر كمبود
كود شيميايي در استانهاي شمالي كشور گفت :مطابق برنامه ابالغي،
در سهماهه ابتدايي امسال  ۱۰۷هزار و  ۱۷تن انواع كود شيميايي
ازته ،فسفاته و پتاسه براي استانهاي گلستان ،گيالن و مازندران
سهميه تعيين شده كه ميزان انواع كودهاي تحويلي به اين استانها
 ۱۲۴هزار و  ۴۷۵تن و در مجموع معادل  ۱۱۶درصد برنامه ابالغي
بوده است .وي ادامه داد :در سهماهه اول سال جاري ۸۰ ،هزار و ۳۷
تن كود ازته ۲۱ ،هزار و  ۷۱۷تن كود فسفاته و  ۲۲هزار و  ۷۲۱تن
كود پتاسه براي مصرف بخش كشاورزي استانهاي شمالي تأمين و
تحويل شده كه در استان مازندران معادل  ۱۴۳درصد برنامه ابالغي،
در گلستان معادل  ۱۰۷درصد برنامه ابالغشده و در گيالن معادل ۹۸
درصد برنامه بوده است .مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي
خاطرنشان كرد :درباره كودهاي ازته (اوره) كه از محل شركتهاي
پتروشيمي داخلي تأمين ميشود ،به علت مسائل اخير در حوزه حمل
و نقل ،حمل و بارگيري كود اوره از مبادي به استانهاي مختلف براي
مدتي با مشكالتي همراه بود كه هماكنون تأمين و حمل آن به اقصي
نقاط كشور از جمله استانهاي شمالي به شكل مناسبي در جريان
است .رسولي با اشاره به محدوديتهاي يارانهاي و تخصيص كمتر از
 ۲۵درصد از يارانه مصوب سال  ،۱۳۹۶عملكرد تأمين و تدارك انواع
كودهاي شيميايي در سال  ۱۳۹۶براي استانهاي گلستان ،گيالن و
مازندران را مطلوب ارزيابي و اظهار کرد :بر اساس برنامه ۳۶۳ ،هزار و
 ۱۲۹تن انواع كود ازته ،فسفاته و پتاسه براي استانهاي شمالي در سال
 ۹۶سهميه تعيين شده بود كه ۳۸۲هزار و ۲۵۲تن انواع كود شيميايي
و در مجموع معادل  ۱۰۶درصد برنامه ابالغي تأمين و به كشاورزان
تحويل شده است .وي افزود :در سال  ،۹۶معادل  ۲۲۴هزار و  ۱۲۱تن
كود ازته ۶۴ ،هزار و  ۲۸۹تن كود فسفاته و  ۹۴هزار و  ۸۴۲تن كود
پتاسه براي مصرف كشاورزان استانهاي گلستان ،گيالن و مازندران
تأمين و تحويل شده كه در استان مازندران معادل  ۱۰۹درصد برنامه
ابالغي ،در گلستان معادل  ۱۱۴درصد برنامه و در گيالن معادل 94/2
درصد برنامه ابالغي بوده است.

آمريكامشتريخرمايايران

صادرات خرما در سال جاري نسبت به سال گذشته با افزايش
۵۶درصدي همراه بوده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
بر اساس آمار گمرك از تجارت خارجي ايران در دوماهه نخست سال
جاري ،در اين مدت  ۶۸هزار و  ۶۱۸تن انواع خرما از ايران صادر شده
كه ارزآوري صادرات اين محصول براي ايران در اين مدت بيش از ۷۸
ميليون دالر بوده است .صادرات خرماي ايران به  ۶۷كشور دنيا انجام
ميشود كه آمريكا نيز يكي از آنهاست .انواع خرماي صادرشده از ايران
شامل خرماهاي مضافتي ،پيارم ،كبكاب ،استعمران ،زاهدي و شاهاني
ميشود كه در اين ميان سهم خرماي مضافتي با صادرات  ۳۴هزار تن
به ارزش  ۴۷ميليون دالر از ساير خرماها بيشتر بوده است .همچنين
در اين مدت یکهزار و  ۴۴۷تن خرماي استعمران به ارزش يك
ميليون و  ۴۵۷هزار دالر ،سههزار و  ۱۰۰تن خرماي كبكاب به ارزش
دو ميليون و  ۲۶۲هزار دالر ۱۵۷ ،تن خرماي پيارم به ارزش  ۴۲۶هزار
دالر ،سه هزار و  ۴۶۵تن خرماي شاهاني به ارزش دو ميليون و ۲۱۶
هزار دالر ،دو هزار و  ۶۷تن خرماي زاهدي به ارزش يك ميليون و ۵۲۰
هزار دالر و  ۲۳هزار و  ۵۳۷تن ساير خرماها به ارزش  ۲۲ميليون و ۸۸۵
هزار دالر از ايران صادر شده است.

ی و برند شدن
چای ایرانی در مسیر معرف 
سبزینه سیمینابراهیمی

 )TMC) Tea Masters Cupیک
تشکل غیر دولتی در زمینه آموزش ،توسعه،
فرهنگسازی و برگزاری مسابقات جهانی در
بخش چای به طور تخصصی است .این انجمن
در کشور هنگکنگ ثبت شده است .با عضویت
ایراندر انجمنTMCامکانبرگزاریمسابقات
ملی آمادهسازی چای و سرو آن زیر نظر این نهاد
بینالمللی فراهم شده است .عضویت ایران در
این مجموعه به عنوان شانزدهمین عضو ،پس از
مدتها رایزنی کمیسیون تخصصی چای در سه
ماه گذشته ممکن شد .هماکنون  TMCایران
در حال برنامهریزی و تدوین تقویم سالیانه برای
برگزاری کالسهای آموزشی و برنامه مسابقات
ملی است و به گفته مسئوالن این مجموعه در
پایان هر کالس و مسابقات گواهینامههای پایان
آموزش که به تأیید  TMCمیرسد ،برای هر
یک از شرکتکنندگان در کالسهای آموزشی
و مسابقات صادر میشود .اولین دوره آموزشی
استادان چای ایران با تدریس دنیس شاماکوف
سرداور و مدرس نهاد بین المللی TMCبرگزار
شد .این دوره به همت کمیسیون تخصصی
چای و شرکت تیوا تجارت ویژن به عنوان
نماینده  TMCدر ایران برگزار شد .در روز
پایانی هم شاهرخ رمضاننژاد ،محسن نقاشی،
احمدرضا بخشی و نسترن یاورپور گواهی پایان
دوره را به حاضران در این دوره اهداء کردند.

فرآوری چای مطابق با ذائقه مردم
از جمله عوامل موثر در رشد بازار
این محصول است

شاهرخ رمضاننژاد ،رئیس مرکز اطالعرسانی
و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،
گفت :برای پایداری در تولید چای الزم است
از ماشینآالت روز دنیا جهت فرآوری این
محصول صنعتی بهرهمند شویم .با توجه به
شرایط اقلیمی کشور ،چای تولید شده از کیفیت
باالیی برخوردار است و چنانچه عالوه بر تولید
باکیفیت بتوانیم در فرآوری چای بهروز شویم،
قطعاً چای ایرانی از نظر طعم و کیفیت کمنظیر
خواهد بود و بازار بیشتری را در سطح دنیا به
خود اختصاص میدهد .تنوعبخشی به مصرف
چای نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در جذب
مردم به مصرف چای ایرانی است .در دوره
آموزشی حاضر که با همکاری رئیس کمیسیون
تخصصی چای اتحادیه بنکداران و مدرس نهاد
بینالمللی TMCبرگزار شد ،اقدامی مفید برای
آگاهیبخشی به فعاالن صنعت چای و دمنوش
برای دمآوری متنوعتر این محصول رخ داد .با
توجه به اینکه ذائقه مردم مدام در حال تغییر
است؛ لذا تولید و فرآوری محصوالت غذایی
از جمله چای مطابق با ذائقه مردم از جمله
عوامل موثر در پایداری و رشد بازار محصوالت
کشاورزی است .امیدوارم فعاالنی که از
آموزشهای این دوره استفاده کردهاند ،به صورت
عملی نیز این آموزشها را بهکار گیرند تا زمینه
مصارف جدید نیز در کشور فراهم شود .حمایت
از این نوع آموزشها میبایست در برنامههای
جهاد کشاورزی به خصوص سازمان چای کشور
قرار گیرد و زمینه را برای برگزاری و ترویج این
نوع آموزشها مهیا سازند .در سالهای اخیر
در خصوص ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی
اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

میتوان با دادن آموزشهای الزم به
فعاالن صنعت چای از فراموششدن
این محصول جلوگیری کرد

محسن نقاشی ،دبیر و مدیرعامل فدراسیون
صنایع غذایی ،هم بهعنوان یکی از حاضران در
این دوره آموزشی گفت :با وجود اینکه چای
یکی از نوشیدنیهای اصیل این سرزمین دیرینه
است؛ اما متأسفانه در سالهای اخیر نوشیدن
چای فقط در سطوح پایین جامعه دیده میشود

و مردم بیشتر به نوشیدن نسکافه و قهوه روی
آوردهاند .امروز با شرکت در این دوره طعمها
مختلف چای را سرو کردیم و متوجه شدیم که
میتوان با دادن آموزشهای الزم به فعاالن این
صنعت از فراموششدن این نوشیدنی قدیمی
جلوگیریکرد.

چای ایرانی را با کمک TMC
به جهانیان معرفی میکنیم

احمدرضا بخشی ،رئیس کمیسیون تخصصی
چای اتحادیه بنکداران ،نیز گفت :شش ماهی است
که( TMCانجمن استادان چای) در ایران فعالیت
خود را آغاز کرده است .کمیسیون تخصصی چای
با حمایت از  TMCتوانست دیدگاه جدیدی در
دمآوری چای ایرانی به وجود آورد .تمام چای مورد
استفاده در این دوره از نوع ایرانی است .قرار است
چای ایرانی را با برندهای مختلف در  TMCبه
تمام جهانیان معرفی کنیم تا جوامع بیشتری با
چای ایرانی آشنا شوند .در این دورهها از یک نوع
چای بیش از  14طعم و روش دمآوری مختلف به
دست آمد .وی در ادامه تصریح کرد :انتظار داریم
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی با
حمایت از این انجمنبینالمللی در ایرانوبرگزاری
دورههای تخصصی در این زمینه یک باب جدید به
روی این صنعت باز کند تا عالوه بر تنوعبخشی در
دمآوری و نوشیدن چای ،چای ایرانی را به تمام دنیا
معرفی کنیم .تا کنون کمیسیون تخصصی چای با
تمام توان برای رسیدن به این هدف پیش رفته و
برای ادامه مسیر ترویج و شناساندن این انجمن به
فعاالن صنعت چای کشور و برگزاری کالسهای
آموزشی خواهان حمایت دو ارگان مذکور است.
وی افزود TMC :عالوه بر ارائه روشهای دمآوری،
دورههای آموزشی از کشت تا تولید و فرآوری چای
را به روشهای جدید توسط استادان برتر جهان
برگزار میکند .وی از شاهرخ رمضاننژاد ،رئیس
روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ،حبیب
جهانساز ،رئیس سازمان چای ،محسن نقاشی،
رئیس فدراسیون صنایع غذایی و رسانههایی که
در این مسیر وی را همراهی کردند ،سپاسگزاری
کرد و گفت :امیدوارم شرکتکنندگان در این
دوره ،آموزشهای دریافتی را در فعالیتهای
خود به کار گیرند .ضمناً مدارک آموزشی TMC
بینالمللی بوده و در تمام نقاط جهان به رسمیت
شناختهمیشود.

چای ایرانی این قابلیت را دارد
که به تمام جهانیان معرفی و مصرف
آن فراگیر شود

دنیس شاماکوف سرداور و مدرس نهاد بینالمللی
 Tea master cupهم در گفتوگو با
خبرنگار «سبزینه» گفت :مسابقه TMC
مسابقهایاستکهبینچایکاران،کارخانهداران،
فرآوریکنندگان ،رستوراندارها ،کافیشاپها و
دیگر فعاالن صنعت چای برگزار میشود .یکی از
مهمترین اهداف برگزاری این انجمن بینالمللی
تبادل نظر و آشنایی با روشهای دمآوری چای

در فرهنگهای مختلف است .وی درباره چای
ایرانی اظهار داشت :به نظر من چای ایرانی این
فرصت و قابلیت را دارد که به تمام جهانیان
معرفی و مصرف آن فراگیر شود ،چرا که پیشینه
دیرینهای دارد و این نشان از فرهنگ غنی کشور
ایران است .همیشه در ارزیابی چای مسأله خوب
و بد مطرح است .منظور از چای بد چایی است
که فرهنگی در پس آن نیست و معنی چای
خوب چایی است که فرهنگی غنی در گذشته
آن ملت وجود دارد .وی افزود :گفتنی است با
تعریف مذکور چای ایرانی به عنوان یک چای
خوب و باکیفیت ارزیابی میشود .حال اگر این
فرهنگ با روشهای دمآوری جدیدی آمیخته
شود ،شاهد پیشرفت بیشتری در صنعت چای
ایران خواهیم بود.

امیدوارم با برنامهریزی دقیق
ش شیوههای مختلف دمکردن
آموز 
چای در استانهای دیگر آغاز شود

مجتبی اشکذری ،عضو کمیسیون تخصصی
چای اتحادیه بنکداران و مدیر کمیسیون
تخصصی استانهای خراسان رضوی ،شمالی و
جنوبی ،هم که یکی از حاضران در این دوره بود،
درباره این دوره آموزشی به خبرنگار «سبزینه»
گفت :با توجه به اینکه در کشور دمآوری چای
فقط به صورت سنتی صورت میگیرد ،برگزاری
این دوره آموزشی در کشور اقدامی مثبت جهت
ارتقای دانش فعاالن صنعت چای و مصرف چای
ایرانی به روش متنوع و متناسب با ذائقه مردم به
شمار میآید .وی افزود :با وجود اینکه بسیاری
از نهادهای دولتی از برگزاری این دوره آموزشی
استقبال کردند؛ اما افرادی سعی در برهمزدن
افکار شرکت کنندگان جهت عدم شرکت در
این دورهها داشتند که امیدواریم با شرکت
در مسابقات ملی و بینالمللی و دریافت نتیجه
مطلوب متقاضیان بیشتری جذب این دورهها
شوند .وی در پایان گفت :امیدواریم با برنامهریزی
دقیق آموزشها در استانهای دیگر نیز آغاز شود
و رسانهها نیز برای اطالعرسانی بیشتر با ما
همکاری الزم را داشته باشند.

خأل آموزش را در صنعت چای
به شدت احساس کردم

در ادامه نسترن یاورپور ،مدیرعامل شرکت تیوا
تجارت ویژن و اسپانسر این دوره آموزشی ،هم
درباره انگیزه حمایت از این دوره به خبرنگار
«سبزینه» گفت :به عنوان فعال صنعت
چای کشور خأل آموزش در این صنعت را به
شدت احساس کردم و در همین راستا با اخذ
نمایندگی  TMCدر ایران تصمیم به برقراری
ارتباط با استادان این انجمن بینالمللی گرفتم
تا به کمک آنها بتوانیم این صنعت را توسعه
دهیم .وی در جواب این سوال که آیا در
دورههای بعدی نیز اسپانسری این دورهها را
متقبل میشود یا نه ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه هزینه پرداختی به استادان بینالمللی

TMCبسیار باال است ،الزم است دولت نیز در
این راه همراه ما باشد.

چای نیز مانند سایر نوشیدنیها
میتواند متنوعتر دم شود

حافظ صفایی ،نیز تحصیلکرده رشته هتلداری
است که از  17سالگی با راهاندازی کافی شاپ
فعالیت حرفهای خود را آغاز کرده .وی یکی
از فعاالن صنعت نوشیدنی است که عالوه بر
شرکت در دورههای مختلف بینالمللی در این
دوره آموزشی نیز حضور داشت .وی با تالش و
پشتکار توانست در مسابقات بینالمللی کافکس
مقام قهرمانی کسب کند .صفایی در گفتوگو
با خبرنگار «سبزینه» گفت :متأسفانه اینروزها
مردم به چای به عنوان یک نوشیدنی خاص توجه
نمیکنند و به همین دلیل برای رونق مصرف
چای الزم است آموزشهای بیشتری داده شود.
وی افزود :این دوره نیز تجربه جالبی بود و نکات
قوت زیادی داشت .با وجود طعمهای مختلف
چای؛ اما همیشه نگاه مردم به چای یک نگاه
ساده است و قطعاً برگزاری این دورهها در تغییر
دیدگاه مردم به چای از یک نوشیدنی ساده به
یک نوشیدنی خاص تأثیرگذار است .جذابترین
قسمت این دورهها بخش تیتستینگ ،نحوه
داوری ،قوانین مسابقات و آشنایی با ساهاوای
چای ایرانی بود .اکثر افراد فکر میکنند تنها قهوه
و دیگر نوشیدنیها به جز چای روشهای دمآوری
متنوع دارند؛ اما باید گفت چای نیز مانند سایر
نوشیدنیها میتواند متنوعتر دم شود .وی در
پایان گفت :قطعاً اولین دوره برگزاری هر کالسی
با کم و کاستیها و چالشهای زیادی همراه است.
امیدوارم با برنامهریزی صحیح بتوان در صنعت
چای اتفاقات مثبتی را رقم زد.
به گزارش «سبزینه» دوره آموزشی Tea
 master cupبرای اولین بار در ایران توسط
سرداور و مدرس نهاد بینالمللی  TMCبرگزار
شد و این دوره مقدمهای است برای شرکت در
مسابقات بینالمللی .هدف از ایجاد این انجمن
(انجمن استادان چای ایران )TMCتوجه به
محصوالت محلی و داخلی کشور و فرهنگسازی
جهت افزایش مصرف آنها با هدف شناساندن به
جهانیان و دستیابی به بازار جهانی و صادرات
است .با توجه به داشتن مزارع غنی چای در
کشور ،میتوان برنامههای آموزشی بیشتری از
زمان کشت تا فرآوری و دمآوری چای داشت.
گفتنی است نمایندهای از ایران که با تمام خواص
و روشهای دمآوری آن آشنایی دارد ،در مسابقات
بینالمللی شرکت خواهد کرد و مسابقات داخلی
هم در آبان ماه امسال با حضور سرداور بینالمللی
برگزار خواهد شد .مسابقات ملی همه ساله
برگزار میشود و امسال کشور ایران یکی از
شرکتکنندگان در این مسابقه است؛ لذا از
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور به
عنوان متولیان این بخش انتظار میرود در جهت
فراگیرشدن این آموزشها که نقش اساسی در
ارتقای صنعت چای دارد ،حمایت کنند.

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت:

سازمانهايامورمالياتيوبيمهبااصنافهمگراييبيشتريداشتهباشند

نوابي گفت :سازمانهاي امور مالياتي و بيمه با اصناف همگرايي
بيشتري داشته باشند .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،سيدمحمد نوابي با بيان اينكه اتفاقات اخير
در شأن اصناف و بازاريان ما نيست ،اظهار کرد :جنگ رواني
كه متأسفانه توسط دشمنان نظام از خارج از مرزها طراحي
و مديريت شده ،در داخل نيز توسط برخي ایادي آنان هدايت
ميشود كه بايد همه اقشار با درايت از اين توطئه آگاهي كامل
داشته باشند .وی افزود :دشمنان نظام كه از حمله نظامي به
ايران اسالمي نااميد شدهاند ،هر روز قشر و موضوعي را در كشور
هدف ميگيرند .در ماههاي آخر سال گذشته زمزمه ايجاد
اين عمليات رواني در بازار مطرح بود و بايد توجه داشت كه
دشمن با تمام توان خود و بدون پروا و تعارف به دنبال وارد
آوردن ضربه به نظام و انقالب است .معاون وزير صنعت ،معدن
و تجارت بيان كرد :دشمن در كنار اين توطئهها اقدام به ارائه
بستههاي تبليغي و رواني از طريق شبكههاي مجازي كرده،
بايد حواسمان را جمع كنيم تا در دام دشمن نيفتیم و اجازه
ندهيم محيطمان را آلوده كنند .نوابي با اشاره به گزارشهاي
ارائهشده در اين همايش توسط رؤساي سازمان صمت و اتاق
اصناف هرمزگان از حوزه بازار و فعاليتهاي صنفي استان ،بیان
كرد :عملكرد مجموعه تنظيم بازار ،نشاندهنده همافزايي و
همكاري در اين حوزه است كه هم در حوزه تفويض اختيار و
هم ساير حوزهها ،شایسته تقدير است .رئيس سازمان حمايت
از حقوق مصرفكنندگان و توليدکنندگان خطاب به رؤساي
اتحاديههاي امور صنفي و رئيس اتاق اصناف هرمزگان گفت:
در اين مرحله وظيفه ماست كه محيط را براي فعاالن امور
صنفي ،امن كنيم و اجازه ندهيم قاچاق و گرانفروشي خللي
در فعاليتهاي بازار ايجاد كند ،برخورد با اين مشكالت از
درون خود اتحاديهها نيز ميتواند پيگيري شود .وي تعدد و
تكثر اتحاديههاي فعال امور صنفي در كشور و استان را يك
ظرفيت دانست و افزود :ظرفيت ناظران افتخاري كه در استانها

با تخلفات برخورد میکنند نيز بايد به صورت جدي در راستاي
كمك به بازار به كار گرفته شود ،زیرا آنان دغدغه حمايت از
مصرفكنندگان را دارند .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به اینکه كساني كه دغدغه حمايت از مصرفكنندگان را
دارند نيازي به كارت شناسايي ندارند ،گفت :ابطال كارتهاي
ناظران افتخاري اقدامي شد تا زمينه بروز برخي سوءاستفادهها
نيز از بين برود .وي با تأكيد بر ايجاد انسجام در بين انجمنهاي
حمايت از مصرفكنندگان در شهرستانها و مراكز استانها
افزود :با توجه به تجربه ما در جنگ نظامي و پيروزي در اين
حوزه اطمينان دارم ميتوانيم در اين برهه كه دشمنان اقدام
به تحميل جنگ اقتصادي عليه كشور كردهاند ،پيروزمندانه از
اين جبهه عبور كنيم .نوابي در بخش ديگري از سخنان خود با
تأكيد بر افزايش همگرايي سازمانها و تشكلهاي صنفي بیان
كرد :دشمن از ماهها قبل هدفگيري كرده تا با ايجاد اختالل
و جنگ رواني در بازار و حوزه صنفي ،مردم را نااميد كند ،اما
اميدواريم با تدابير انديشيدهشده ،اين توطئه نيز خنثي شود.
ي خود را صرف اهداف و برنامههاي پيشبرنده كنيم و
باید انرژ 

با شناسايي توانمنديهاي خود در حوزه بازار و اصناف توسعه
اين بخش را هدفگذاري كنيم .وي حوزه فعاليت اصناف را
حوزه حقالناس دانست و تأكيد كرد :باالخره اين حوزه هم مثل
ساير حوزهها دچار آسيبهايي شده است كه بايد بررسي شود و
سابقه فعاليتهاي ديني و تدريس احكام مكاسب در بازار را كه
موجب تقويت روحيه انصاف در بازاريان بود ،مجددا ً احيا كنيم.
رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در
ادامه با توجه به سابقه نيكوي بازار ،اين سابقه را نيازمند دفاع
دانست و افزود :در وهله نخست خود بازاريان و فعاالن امور
صنفي با مديريت تشكلهاي فعال در اين حوزه بهويژه اتاق
اصناف بايد تدبيري براي اين مهم بينديشند و اجازه ندهند
عدهاي اين چهره مؤثر و نيكو را مخدوش كنند .نوابي با بيان
اينكه به صورت ذاتي هيچكس عالقهاي به نظارت ندارد ،اضافه
كرد :اگر خودمان اقدام به بازرسي از فعاليتهاي خود نكنيم،
مطمئناً واحدهايي هستند كه به اين موضوع اقدام ميكنند.
توجه داشته باشيم كه نظارت براي همه وجود دارد و همه
ما بايد پاسخگو باشيم و چه بهتر كه با ظرفيت و اختياراتي
كه در حوزه اصناف وجود دارد ،اين اقدام درون خود مجموعه
صورت پذيرد .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با تشكر از
رئيس اتاق اصناف و رؤساي اتحاديههاي فعال هرمزگان به
سبب برگزاري مراسم تقدير از فعاالن صنفي برتر در اين استان،
تصريح كرد :بايد اين فرهنگ را در همه سطوح ترويج داد و
به اين موضوع توجه كرد كه افراد نيازي به تشويقهاي مادي
ندارند و بهتر است شأن آنها ديده شود .وي با بيان اينكه ما
نبايد سرمايهگذار را با سرمايهدار اشتباه بگيريم ،اظهار كرد:
سرمايهگذاران افراد شريفي هستند كه سرمايه خود را براي
خدمت به جامعه و توسعه شهر ،استان و كشور هزينه ميكنند.
رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان
گفت :حوزههاي مالياتي ،بيمه تأمين اجتماعي و ساير دستگاهها
بايد به كمك اصناف و واحدهاي توليدي بشتابند.

بهارستان

نشستمشترككميسيونكشاورزي
آبومنابعطبيعيمجلسوسازمان
خصوصيسازيبرگزارشد

نشست مشترك كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي و
سازمان خصوصيسازي در محل اين سازمان برگزار شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصيسازي ،در
این جلسه که با حضور رئيس و اعضاي كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس برگزار شد ،احمدعلي كيخا ،رئيس
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس گفت :يكي از
چالشهاي بزرگ در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي كشور اين
است كه دولت در بسياري از امور دخالت ميكند كه اين موارد
قبل ،حين و بعد از كاشت محصوالت را شامل ميشود .اين در حالي
است كه در بسياري از كشورهاي دنيا ،بخش خصوصي ميداندار
حوزه كشاورزي است .وي افزود :بر اساس آمارها حدود يك ميليون
هكتار اراضي كشاورزي تحت تملك دولت يا تداخل آن با مالكيت
مردم است كه اين موضوع موجب معطل ماندن منابع كشور شده
است .كيخا از شركتهاي فعال در حوزه كشاورزي از جمله شركت
كشت و صنعت مغان به عنوان ظرفيتهاي بالقوه بخش كشاورزي
كشور ياد كرد و گفت :هر چند اين شركت از ظرفيتهاي بااليي
برخوردار است ،اما به دليل تملك دولت ،بهرهوري الزم را ندارد.
وي گفت :حضور دولت در فعاليتهاي كشاورزي موجب افزايش
هزينهها و بروز مشكالت بسیاری در اين حوزه ميشود .كيخا
افزود :بر اين اساس تأكيد سياستهاي كلي اصل  ۴۴بر واگذاري
فعاليتهاي كشاورزي به بخش خصوصي و رفع مشكالت موجود در
اين زمينه است .به همين دليل اعضاي كميسيون كشاورزي ،آب و
منابع طبيعي مجلس با حضور در سازمان خصوصيسازي خواهان
گرفتن مشاوره در زمينه كسب اطالعات درباره واگذاريها در حوزه
س كل سازمان خصوصيسازي نيز در
كشاورزي كشور هستند .رئي 
اين نشست با اشاره به اينكه در پنج سال گذشته براي نخستينبار
است كه تماسي از سوي نمايندگان مجلس و نيز يكي از رؤساي
كميسيونهاي مجلس با سازمان گرفته شده و اظهار تمايل ميشود
تا مشكالت اصل  ۴۴در حوزه فعاليت اين كميسيون بررسي شود،
ضمن تشكر از اين اقدام رئيس و اعضاي كميسيون كشاورزي ،آب
و معادن منابع طبيعي مجلس گفت :اين موضوع نشان از دلسوزي
نمايندگان در راستاي بهبود شرايط كشور بهويژه در حوزه كشاورزي
دارد .پوري حسيني ادامه داد :طبق قانون ،يكي از حوزههايي كه
واگذاري شركتهاي آن مورد تأكيد قرار گرفته ،بخش كشاورزي
است .بر اين اساس بالغ بر  ۶۰درصد از بنگاههايي كه امسال در
فهرست واگذاريها قرار دارد مربوط به حوزه كشاورزي است كه
از جمله آنها ميتوان به كشت و صنعت مغان ،سپيدرود رشت،
خدمات حمايت كشاورزي ،سيلوها و شركت پشتيباني امور دام و
زيرمجموعههاي آن اشاره كرد .رئيس كل سازمان خصوصيسازي
گفت :بزرگترين مشكالت كشور در راستاي خصوصيسازي،
مقاومت مديران شركتهاي دولتي است و بقيه مسائل در رتبههاي
بعدي قرار دارند .وي افزود :در اين ميان شركت كشت و صنعت
مغان ،گل سرسبد شركتهاي جهاد كشاورزي است كه در فهرست
واگذاريهاي ما قرار دارد .البته تا چند سال گذشته مقاومتهاي
موجود در بدنه وزارت جهاد كشاورزي موجب شد اين شركت واگذار
نشود ،اما خوشبختانه اين مقاومتها در تيرماه سال  ۹۶شكسته و
مزايده واگذاري اين شركت برگزار شد .البته در پایان دولت يازدهم
و ابتداي دولت دوازدهم در مجموع سه بار شركت كشت و صنعت
مغان به مزايده گذاشته شد كه به فروش نرفت .با اين حال در
جلسه اخير هيئت واگذاري با كاهش قيمت پايه و بهبود شرايط
آگهي ،مقرر شد اين شركت به قيمت كل پايه حدود یکهزار و
 ۸۰۰ميليارد تومان و در راستاي واگذاري به بخش خصوصي واقعي
در آينده نزديك به مزايده گذاشته شود .پوري حسيني گفت :بر
اين اساس درخواست ما از نمايندگان محترم كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس اين است كه با همراهي و اطالعرساني
درست ،به موفقيت اين واگذاري كمك كنند .وي درباره حضور
سرمايهگذاران خارجي در مزايده اين شركت نيز اظهار کرد :به دليل
اينكه ورقه سهام اين شركت را ميفروشيم ،از نظر قانوني منعي
براي حضور خارجيها در اين واگذاري نداريم .پوري حسيني ادامه
داد :يكي دیگر از شركتهاي خوب حوزه كشاورزي كه در ليست
واگذاريهاي امسال قرار دارد ،شركت سپيدرود رشت است كه البته
مزايده آن نيز چند بار برگزار شد ،اما اين شركت فروخته نشده
است .بر اين اساس در تالشيم با قيمتگذاري مجدد سهام اين
شركت را هم در آينده نزديك واگذار كنيم .وي درباره واگذاريهاي
سازمان خصوصيسازي بیان کرد :در واگذاري سهام شركتهاي
دولتي تعهدات الزم از خريداران گرفته ميشود و همچنين وثايقي
را در نظر ميگيريم تا در صورت نقض قانون ،با خريدار متخلف
برخورد كنيم .وي گفت :پس از اتمام مراحل واگذاري و تسويه
خريدار با سازمان خصوصيسازي ،قانون عمومي كشور بر بنگاه و
عملكرد خريدار حاكم است و در صورتي كه خريدار مرتكب تخلف
شود طبق قانون با وي برخورد خواهد شد .پوري حسيني ادامه داد:
تا زماني كه خريدار طرف حساب سازمان خصوصيسازي است،
سالي دو بار بر نحوه فعاليت وي نظارت میشود و ارزيابي به صورت
كارشناسي صورت ميگيرد؛ ضمن اينكه اگر اساسنامه شركت
تغيير كند يا مالك بخواهد تسهيالت بگيرد يا دارايي ثابت شركت را
بفروشد ،بايد با كسب اجازه از سازمان خصوصيسازي باشد .رئيس
كل سازمان خصوصيسازي گفت :در سال  ۸۵با ابالغ سياستهاي
كلي اصل  ،۴۴دولت از فعاليت در گروه يك واگذاريها منع شد .بر
اين اساس همه ما  -چه در دولت و چه در مجلس -وظيفه داريم به
كوچك شدن دولت کمک كنيم ،ما نيز در سازمان خصوصيسازي
بر اين نكته اصرار داريم كه شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
واقعي واگذار شوند .وي افزود :تا زماني كه شركتی در اختيار دولت
است ،هر اتفاقی در آن ميافتد و نظارتي بر آن نيست و با يك نامه
يا امضا ميشود بخشي از شركت را در تملك دولت نگه داشت ،اما
وقتي به دست بخش خصوصي بيفتد بهراحتي نميشود اموال آن
را بخشش كرد و شركت را هر طور كه بخواهيم كنترل كنيم .پوري
حسيني با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي واقعي در كشور مظلوم
است ،گفت :دولت نبايد در فعاليتهاي اقتصادي تصديگري
كند و بايد اجازه داد بخش خصوصي در كشور فعال شود .وي
همچنين درباره نظارتهاي موجود بر اجراي اصل  ۴۴پس از
واگذاري شركتها اظهار کرد :براي نخستينبار در كشور سازمان
خصوصيسازي سال گذشته با استفاده از پتانسيل مراكز پژوهشي
و دانشگاهي و بخش خصوصي واقعي ،ارزيابي كاملي از حدود ۹۰
شركت كه به صورت كنترلي واگذار شدهاند ،انجام داد و هفت
معيار كل و  ۲۶زيرمعيار شركتهاي واگذارشده مورد بررسي قرار
گرفت و نتايج ارزيابيها نيز در هشتم مرداد  ۹۶در همايشي كلي و
سراسري به مردم اطالعرساني شد .پوري حسيني گفت :برخالف
تصور عموم ،شركتهاي دولتي پس از واگذاري معدل خوبي در
مجموع معيارها و زيرمعيارهای تعيينشده كسب كردهاند؛ ضمن
اينكه بنا داريم اين نوع ارزيابيها را هر دو سال يكبار تكرار كنيم.
پوري حسيني ادامه داد :ايرادي كه به واگذاري سهام شركتهاي
دولتي طي چند سال گذشته وارد بوده ،واگذاري سهام دولت به
شبهدولتيهاست .پس از روي كار آمدن دولت يازدهم تالش كرديم
سهم بخش خصوصي واقعي را از واگذاريهاي دولت افزايش دهيم.
بر اين اساس تا پيش از دولت يازدهم ،سهم بخش خصوصي واقعي
از واگذاريها حدود  ۱۸درصد بود ،اما اين آمار در دولت يازدهم
به  ۶۷درصد و در  ۱۰ماه فعاليت دولت دوازدهم به  ۱۰۰درصد
رسيده است.

