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آیتاهلل سیدرضا تقوی در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه مدیریت جهادی مطرح کرد

اخبار
توگو با «سبزینه» خبر داد
عليرضا صدرزاده در گف 

حضور بيش از 200شركت در سومين
نمايشگاه ماشينآالتكشاورزي

سومين دوره نمايشگاه بينالمللي ماشينآالت كشاورزي ،نهادهها و
سيستمهاي نوين آبياري تهران از  21تا  24ديماه برگزار ميشود.
به گزارش «سبزینه» ،معرفي پتانسيلهاي موجود در بخش
كشاورزي ،ايجاد فرصت جهت برقراري ارتباط و شناسايي شركتهاي
معتبر داخلي و خارجي ،آشنايي با آخرين دستاوردها و فناوريهاي
تخصصي ارائه شده از سوي غرفهداران خارجي حاضر در نمايشگاه،
بهرهگيري گسترده از تبليغات در جهت افزايش اعتبار و معرفي بهتر
شركتكنندگان ،افزايش كيفيت توليد و رسيدن به استانداردهاي
جهاني ،ايجاد زمينههاي مناسب جهت بحث و تبادلنظر با استفاده از
يافتههاي علمي ،تجربيات ،تخصص و بازاريابي و بررسي امكانات جهت
صدور كاال به خارج از كشور ازجمله اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.
كشاورزان ،دانشجويان رشته كشاورزي ،واحدهاي مهندسي كشاورزي،
شركتهاي صنعتي كشاورزي ،نمايندگيها و بخشهاي كشاورزي
دولتي،مديرانشركتهايكشاورزيازجملهبازديدكنندگاننمايشگاه
بينالمللي ماشينآالت كشاورزي ،نهادهها و سيستم نوين آبياري
هستند .در همین راستا عليرضا صدرزاده ،مجري سومين نمايشگاه
مكانيزاسيون كشاورزي ،گفت :نمايشگاه مكانيزاسيون كشاورزي بعد
از سه دوره برترين و بزرگترين نمايشگاه كشاورزي اعالم شده و
پيشبيني ما حضور باالي 200شركت در اين نمايشگاه است .صدرزاده
با برشمردن ويژگيهاي اين نمايشگاه گفت :نمايشگاه مكانيزاسيون
كشاورزي بعد از سه دوره برترين و بزرگترين نمايشگاه كشاورزي اعالم
شد و پيشبيني ما حضور باالي  200شركت در اين نمايشگاه است.
همچنين كشورهاي فرانسه ،ايتاليا ،چين و تركيه نمايندگي و حضور
مستقيم دارند و ما شاهد آخرين تكنولوژيها در زمينههاي مختلف
مكانيزاسيون كشور ،سيستمهاي نوين آبياري و نهادههاي كشاورزي
خواهيم بود .وي ادامه داد :در اين دوره كارگاههاي آموزشي با حضور
اساتيد حوزههاي مختلف براي كارشناسان جهاد كشاورزي استانها
و همچنين كشاورزان نمونه برگزار خواهد شد و تسهيالتي نيز براي
هيئتهاي بازديدكننده مانند دورههاي قبل در نظر گرفته شده است
و ما ميزبان آنها خواهيم بود .صدرزاده تصريح كرد :با توجه به شرايط
تحريمها نه تنها حضور كشورهاي خارجي كمرنگتر نشده؛ بلكه تعداد
شركتهاي داخلي و توسعه فناوري در اين بخش افزايش يافته است.
محمد آقاطاهرخبر داد

ركود در بازار مواد غذايي

رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت :با توجه به نوسان قيمت مواد
غذايي و كاهش قدرت خريد خانوار ،ركود بر بازار حاكم است .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد آقاطاهر ،رئيس
اتحاديه بنكداران مواد غذايي ،از ركود حاك م بر بازار موادغذايي خبر داد
و گفت :با توجه به كاهش قدرت خريد خانوار ،بسياري از مواد غذايي از
سفره خانوار حذف شده؛ چراكه با وجود نوسان چشمگير قيمتها در
ماههاي اخير ،حقوق كارمندان و كارگران افزايشي نداشته است .وي
افزود :طي يكماه اخير تمامي كاالهاي اساسي جز برنج همانند نرخ
مصوب ستاد تنظيم بازار به فروش رسيده و هيچ گونه نوساني نداشته
است .آقاطاهر از رشد پنج تا شش درصدي قيمت برنج ايراني طي
روزهاي اخير در بازار خبر داد وگفت :با وجود افزايش چشمگير قيمت
كاالها در بازار ،قيمت برن ج ايراني در ماههاي اخير كمترين نوسان را
داشت كه اين امر در كنار شايعه صادرات برنج به چند كشور دليل
اصلي افزايش پنج تا ششدرصدي قيمت در بازار بهشمار ميرود .رئيس
اتحاديه بنكداران مواد غذايي ادامه داد :واردات برنج خارجي يكماه
زودتر از موعد پايان دوره ممنوعيت موجب شده تا قيمت نسبت به
ماههاي اخير با كاهش یکهزار توماني در بازار روبهرو شود .وي با اشاره
به اينكه فروش مواد غذايي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰
تا  ۶۰درصد در عمدهفروشيها كاهش يافته است ،بيان كرد :كاهش
قدرت خريد خانوار در برابر افزايش چشمگير قيمتها در سال جاري
چنين وضعيتي را ايجاد كرده است كه تنها راهكار رونق بازار و افزايش
قدرت خريد و تقويت پول ملي در برابر ارزهاي خارجي بهشمار ميرود.
آقاطاهر از كاهش قيمت برخي كاالهاي خارجي در بازار خبر داد و گفت:
هماكنون نرخ كاالهاي خارجي كه از طريق قاچاق وارد كشور ميشد،
بهدليل كاهش نرخ دالر روند نزولي به خود گرفته است .به گفته اين
مقام مسئول ،با توجه به فراواني بار در انبارها پيشبيني ميشود كه اگر
اتفاق خاصي در بازارهاي جهاني يا تغييرات نرخ ارز رخ ندهد ،نوسان
خاصي نخواهيم داشت .وي در پايان با انتقاد از اين موضوع كه قيمت
روغن با نرخهاي متفاوتي در بازار فروخته ميشود ،تصريح كرد :با توجه
به آنكه سود خردهفروش و عمدهفروش در فاكتور محاسبه نشده است؛
از اين رو كاال با نرخهاي متفاوتي عرضه ميشود كه انتظار ميرود هرچه
سريعتر تجديد نظري در اينباره صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني مطرح كرد

بياعتماديبهصادركنندهواقعي
عاملفرارسرمايه

شافعي گفت :بياعتمادي دولت به صادركننده واقعي عامل فرار
سرمايه ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،غالمحسين شافعي در نشست شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي خطاب به وزير اقتصاد و دارايي گفت :دولتيها
فعاالن اقتصادي را سرداران اقتصاد ميدانستند؛ چرا هماكنون به
متهمان اقتصادي تبديل شدهاند؟ وي بيان داشت :رئيس كل محترم
گمرك بررسي كنند كه افرادي كه در چهارسال گذشته يك كيلو
كاال صادر نكردهاند از فروردين تاكنون رقمهاي بااليي صادر كردهاند
و فردا هم اينها را پيدا نخواهيد كرد .رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت:
نامهاي به معاون اول در رابطه با موضوع ارز حاصل از صادرات ارسال
كردم ،بنابراين معاون اول به رئيس كل بانك مركزي دستور داده تا با
بخش خصوصي اين قضيه را هماهنگ كرده و آقاي رئيس كل هم
پيغام دادهاند كه آماده برگزاري جلسه با بخش خصوصي هستند كه
اصالحاتانجامشود.ويافزود:دراينبخشنامهمهمترينمسأله،عطف
به ماسبق است .همه آن دالالن بانك مركزي را دعا ميكردند كه ما رها
شديم و رفتيم .شافعي تأكيد كرد :آماري كه در رابطه با صادرات داده
ميشود ،درست نيست .از رئيس كل گمرك سوال كردم و وی گفت
هنوز همه قيمتهاي پايه صادراتي درست نشده است؛ اين درحالي
است كه اكنون اگر صادركننده بخواهد با رقمهاي پايه صادراتي فعلي
در گمركات ،كار صادرات انجام دهد ،حتماً بايد مبالغي را هم از جيب
بدهد تا پيمان خود را ايفا كند.
مصطفی احمدي عنوان کرد

كاهش ۱۵درصدي قيمت
آجيل و خشكبار در بازار

يك مقام مسئول گفت :كاهش نرخ ارز در هفتههاي اخير منجر به افت
 ۱۵درصدي قيمت آجيل و خشكبار نسبت به دو ماه گذشته در بازار
شد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،مصطفي
احمدي ،رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران ،با اشاره به اينكه نرخ
اقالم آجيل و خشكبار نسبت به دو ماه گذشته  ۱۵درصد كاهش يافته
است ،اظهار كرد :كاهش نرخ ارز در هفتههاي اخير تا حدي بازار آجيل و
خشكبار را تحت تأثير خود قرار داده است .وي با اشاره به اينكه نرخ ارز
تنها مؤلفه افزايش قيمت آجيل و خشكبار در بازار نبوده است ،افزود:
كاهش  ۶۰تا  ۷۰درصدي توليد نسبت بهمدت مشابه سال قبل عامل
اصلي گراني اقالم آجيل و خشكبار در بازار بهشمار ميرود.

اتخاذرویکردجدیدبرایترویجمدیریتجهادی
سبزینه

ناديا صمدي

آیتاهلل سیدرضا تقوی ،نماینده ولی فقیه در
وزارت جهاد کشاورزی ،در نشست هماهنگی
برگزاری نمایشگاه مدیریت جهادی گفت:
در بحث مدیریت جهادی باید بیشتر روی
سیاستگذاری و مسائلفرهنگی متمرکز شود.
سمینار و نشست خوب است و میتواند یکی
از وجهههای فرهنگ باشد ،اما با برگزاری یک
سمینار ،فرهنگ بهوجود نمیآید .تقوی افزود:
ترویج و توسعه این مقوله ارزشی فرهنگ و راه و
روش خود را دارد .نمیتوان با برگزاری نشست
سخنانی را بشنویم و خیال کنیم که فرهنگ
جهادی اتفاق افتاده است .باید روی این موضوع
فکر و متمرکز کنیم که چگونه مدیریت جهادی
را معرفی کنیم و مدیریت جهادی یعنی چه؟
وی تأکید کرد :بیشتر آنهایی که در طول
دوران این با مدیریت عملیاتی کار کردهاند
باید مدیریت جهادی را تبیین کنند تا دیگران
هم مدیریت جهادی را تجربه کنند .به لحاظ
فکری و عملی باید بیندیشیم که چگونه آنرا
به فرهنگ و گفتمان تبدیل کنیم .هرساله
یک سمینار برگزار میشود که در آن مطالب
خوبی هم گفته میشود ،ولی مدیریت جهادی
در کشور اتفاق نمیافتد .نماینده ولی فقیه در
وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد :مدیریت
جهادی به ضوابط ،قوانین و آییننامههای
جهادی در قالب نظام اداری و تشکیالت
نیازمند است .همچنین مدیریت جهادی
همکاران جهادی ،ساختار و سازمان جهادی
نیز میخواهد؛ برای مثال اگر بهترین نیرو هم
در قالب یک سازمان اداری قرار بگیرد ،هرچند
خیلی دلسوز باشد ،قطعاً نمیتواند به صورت
جهادی کارکند ،زیرا کثرت بخشنامهها،
آییننامهها ،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
نمیگذارد.

محمدرضاپورابراهيمي:

پيمانسپاريارزي
چند محور اساسي دارد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت :پيمانسپاري ارزي چند محور
اساسي دارد و نخستين نكته قيمتگذاري نرخ ارزي است كه بخش
خصوصي وارد كشور ميكند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمدرضا پورابراهيمي تصريح كرد :پيمانسپاري ارزي
چند محور اساسي دارد و نخستين نكته قيمتگذاري نرخ ارزي است كه
بخش خصوصي وارد كشور ميكند و هرچه تفاوت بين سامانه نيما و بازار
سوم بيشتر شود جذابيت براي اجراي بخشنامه دولت كاهش مييابد .وي
ادامه داد :نكته دوم درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات مدت زمان ارز
برگشتي است؛ زيرا مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با يكديگر
متفاوت است ،درحاليكه اكنون فقط براي بازگشت ارز حاصل از صادرات
فرش مدت زمان طوالنيتري در نظر گرفته شده است .وي اظهار داشت:
طبقهبندي آخر بخشنامه بانك مركزي هم بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
پورابراهيمي گفت :با اين بخشنامه صادركننده عمده تنبيه و صادركننده
خرد تشويق ميشود .وي تأكيد كرد :تكليف نحوه صدور كارتهاي بازرگاني
صادراتي يكبار براي هميشه حل شود .موضوع بحث نحوه تسويه ارز بايد
درباره چند سر فصل با بانك مركزي توافق شود كه يكي از آنها واردات
در مقابل صادرات و ديگري پرداخت بدهيهاي ارزي و سپردهگذاري است.
پورابراهيمي با ارائه پيشنهادي به بخش خصوصي براي بازگشت ارز حاصل
از صادرات اظهار داشت :اتاق بازرگاني مسئوليت ورود ارز به روشهاي قانوني
را با اختيارات كامل صادركننده در يك جا تعهد كند .وي افزود :باید توافقي
بين دولت و بخش خصوصي انجام شود و پارلمان بخش خصوصي بازگشت
ارز حاصل از صادرات را تعهد كند.
تقوی اضافه کرد :در مدیریت جهادی قرار
نیست بدون قانون کار شود .مدیریت جهادی
ضابطهمند است ،ولی ضابطه خاص خود را
دارد .جهاد سازمان ،ساختار و ضوابط خودش
را دارد .مسأله مدیریت جهادی هم همینطور
است .مدیریت جهادی هم ساختار و قالب
مناسب میخواهد ،ولی بسیار روان است .در
آن نظارت و حسابرسی نیز وجود دارد .ولی
دست مدیر باز است و بیشتر به اعتماد تأکید
میشود ،اما باید بستر ذهنی آن را فراهم کرد.

اگر ذهنیت جهادی نباشد ،نمیتوان کاری
از پیش برد .وی ادامه داد :شناسایی مدیران
جهادی کار بسیار نیکویی است .این مدیران
جهاد به مدیریت جهادی نزدیکتر هستند و
کارهایی را انجام میدهند که یک وزارتخانه
و یا یک اداره نمیتواند آنرا انجام دهد و باید
آنها را تشویق کرد .باید فرهنگ جهادی را در
جامعه ترویج و برای آن سیاستگذاری کنیم.
مدیریت جهادی باید در طول سال اتفاق بیفتد
و کار یک روز نیست .ممکن است استان به

استان بروید و بازدهی مدیران را ببینید تا
مدیران جهادی را بیابید .برنامهریزی آنرا
در تهران باید انجام داد ،ولی باید از استانها
آغاز کرد و با هماهنگی جهاد و استانداریها،
مدیران جهادی استانها را پیدا کرد .باید
ویژگی مدیران جهادی را مشخص کنیم .دفتر
نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
برای ترویج مدیریت جهادی رویکرد جدیدی
دارد و بر اساس آن در راستای نهادینه کردن
این فرهنگ تالش میکند.

يوسومين دوره معرفي كشاورزان نمونه برگزار شد
س

 158نمونه کشاورزی معرفی شدند

سيوسومين دوره انتخاب و معرفي نمونههاي
ملي بخش كشاورزي در سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج كشاورزي برگزار شد .به
گزارش «سبزینه» در اين دوره  158كشاورز
نمونه در بخشهاي باغباني ،زراعت ،دام ،طيور
و آبزيان ،منابع پايه و توليد و صنايع تبديلي و
تكميلي معرفي شدند .مديريت آب ،بهرهوري
در آب و خاك و همچنين توليد محصول سالم
از معيارهاي انتخاب كشاورزان نمونه بوده
است.

خودكفايي آرزوي دوري نيست

محمود حجتی ،وزير جهاد كشاورزي ،با بيان
اينكه توليد و توليدكننده بيش از هر چيز بايد
مورد توجه قرار بگيرد ،گفت :در شرايطي كه
ميتوانيم نياز كشور را در داخل تأمین كنيم،
نبايد در بازارهاي خارجي دنبال غذا باشيم.
حجتي در سيوسومين دوره انتخاب و معرفي
كشاورزان نمونه كشور اظهار داشت :اگر بتوانيم
يكدوم يا يكسوم ركورد كشاورزان نمونه را
در توليد محصوالت مختلف داشته باشيم،
به وضعيت بسيار خوبي در توليد كشاورزي
خواهيم رسيد .وي اضافه كرد :در سال
جاري شاخص انتخاب كشاورزان نمونه فقط
بحث كميت نبود و مسائلي مانند مباحث
محيطزيستي ،بهرهوري آب ،كيفيت و غيره نيز
بهعنوان شاخص انتخاب مطرح بود .وزير جهاد
كشاورزي تصريح كرد :درصورتيكه بتوانيم
به يكسوم توليد كشاورزان نمونه برسيم در
صرفهجويي آب و بهرهوري نيز ارتقای بسيار
چشمگيري خواهيم داشت .حجتي خاطرنشان
كرد :زمانيكه ميگفتيم محدوديت آب نداريم
و بحث چگونگي مديريت مصرف مطرح است،
برخي گمان ميكردند بهدنبال فشار بيشتر بر
منابع آب هستيم؛ درحاليكه كشاورزان نمونه
ثابت كردند مشكلي در كشور نداريم و اين امر
تحقق يافتني است .وي يادآور شد :برخي از
سر دلسوزي براي محيطزيست و مسائل
مربوط به آب مباحثي را درباره محدوديت
توليد يا عدم توليد مطرح ميكنند؛ درحاليكه
اگر ما از كشاورزان نمونه الگوبرداري كنيم،
مشكل آب نخواهيم داشت و اين نگرانيها
نيز بيمورد است .وزير جهاد كشاورزي اظهار
داشت :در شرايطي كه برخي كشورها چشم
ديدن ايران را ندارند ،چرا بايد بهجاي تالش
بيشتر براي تقويت توليد داخلي ،بهدنبال غذا
در بازارهاي خارجي بگرديم؟ حجتي در بخش
ديگري از سخنان خود با بيان اينكه گندمكار
نمونه كشور امسال موفق شده  ۱۳هزار و ۵۷۱
كيلوگرم گندم در هكتار توليد كند ،تصريح
كرد :اين درحالي است كه متوسط گندم ديم
و آبي در كشور سههزار و  ۱۰۰كيلوگرم است.
براي گندم ديم انتظار نداريم كه بتوان كاري
انجام داد؛ اما دوميليون و  ۱۰۰هزار هكتار
گندم آبي داريم كه ميتوانيم افزايش توليد
در واحد سطح را ارتقاء دهيم و آن را بهميزان
نمونه كشوري نزديك كنيم .بنابراين مطالبي
كه همواره بزرگان حكومت و ازجمله رهبر
انقالب بر آن تأكيد دارند ،تحقق يافتني است
و ما ميتوانيم در توليد محصوالت استراتژيك
خودكفا شويم .وي گفت :در سالهاي ابتدايي
دهه  ،۹۰ساالنه شش تا هفت ميليون گندم
وارد كشور ميشد؛ اما اكنون ما وارداتي نداريم
و نيازي هم به اين كار نيست .امسال نيز با توجه
به شرايط اميدواريم كه وضعيت بهتري نسبت
به سال گذشته در زمينه توليد داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه كشاورز نمونه چغندركار
كشور امسال  ۱۴۳تن چغندر در هكتار توليد
كرده است ،گفت :در سال  ۹۱چغندركار نمونه
 ۱۳۶تن چغندر توليد كرده بود .وزير جهاد

بهارستان

كشاورزي خاطرنشان كرد :از سال  ۹۲حدود
چهارميليون تن چغندر در كشور توليد شد
و سال گذشته اين عدد به هشتميليون تن
رسيد كه باعث شد مشكل شكر كشور حل شود
و با افزايش بهرهوري آب ،ما به مرز خودكفايي
در اين زمينه رسيديم .حجتي با تأكيد بر اينكه
موفقيت كشاورزان نمونه به ما ميگويد اهداف
خودكفايي و تأمین امنيت قضايي تحقق يافتني
است ،تصريح كرد :اينها آرزوهاي دور و دراز و
عبثي نيست .ما «نه» و «نميشود» نداريم .من
به همكارانم نيز ميگويم كه از واژههاي نه و
نميشود استفاده نكنند و اين واژهها را بايد از
فرهنگ لغاتمان حذف كنيم .ما همواره بايد به
ارباب رجوع پاسخ مثبت بدهيم .وزير جهاد
كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود
با بيان اينكه همواره تالش ميكنيم قيمت
محصوالت از حداقل نرخ تمام شده پايينتر
نيايد كه توليدكننده آسيب نبيند ،گفت :بايد
توليدكننده ،مصرفكننده و همه را با هم
ببينيم تا مشكلي ايجاد نشود .حجتي افزود :ما
قيمتها را روزانه و لحظهاي ارزيابي و پيگيري
ميكنيم و من و همكارانم و همچنين دولت و
رئيسجمهور و حتي شخص رئيسجمهور باال
و پايين رفتن قيمتها را پيگيري ميكنيم؛ اما
بايد به اين مسأله توجه كرد كه محدوديتها
و گرفتاريها بسيار زياد است .وي يادآور شد:
زمانيكه در موضع مديريت يك كشور پهناور
هستيم ،محدوديتهاي زيادي داريم و بايد با
مدنظر قرار دادن همه ،كشور را اداره كنيم.
حجتي اظهار داشت :با اين حال بايد توليد و
توليدكننده را قبل از هر چيزي مورد توجه
قرار بدهيم؛ چراكه اگر اتفاقي براي توليدكننده
بيفتد ،دست نياز ما بهسمت خارجيها دراز
ميشود و گرفتاريها بسيار بيشتر خواهد
بود .وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه كلزا كار
نمونه كشور امسال هفتهزار و  ۱۰۰كيلوگرم
كلزا توليد كرده است ،گفت :متوسط كشوري
دوهزار و  ۱۰۰كيلوگرم است .اين در حالي
است كه ما بيشترين وابستگي را در زمينه
روغن داريم .وي افزود :خوشبختانه امسال
وضعيت بسيار خوبي در زمينه توليد كلزا
داشتهايم؛ بهطوري كه توليد اين محصول
نسبت به دو سال قبل ششبرابر و نسبت به
سال قبل دوبرابر شد .حجتي خاطرنشان كرد:
با ادامه اين روند بعد از چند سال نگراني زيادي
كه در زمينه وابستگي روغن وجود دارد ،از بين
ميرود و عمل و تجربه كشاورزان اين مسأله را
به ما ثابت كرده است .وزير جهاد كشاورزي با
اشاره به ظرفيت دوميليون تني پرورش ماهي
در قفس ،اظهار داشت :حتي اگر يكميليون
تن در اين زمينه توليد داشته باشيم رقم
بسيار خوبي است و اين درحالي است كه كل

ك تا
توليد صيد صيادي و پرورش ما بين ي 
يكميليون و  ۱۰۰هزار تن است .وي با ابراز
تشكر از كشاورزان نمونه ،ابراز اميدواري كرد
همكارانش در بخش تحقيقات ،واحدهاي
توليدي كشاورزان نمونه را بهعنوان مراكز
نمونه ترويجي و آموزشي براي ساير كشاورزان
تبديل كنند.

با كار و تالش
بايد فقر را ريشهكن كنيم

همچنین تقوي ،نماينده وليفقيه در
وزارت جهاد كشاورزي ،در این مراسم
گفت :استقالل و آزادي جمهوري اسالمي
از راه كار و تالش و كشاورزي ميسر است.
نماينده وليفقيه در وزارت جهاد كشاورزي،
اظهار كرد :سالمتي ،عزت و نشاط مردم از
طريق كشاورزي رقم ميخورد و حاكميت
موظف است به معيشت مردم برسد .وي
با بيان اينكه در سالهاي اخير تالشها و
اقدامات خوبي در وزارت جهاد كشاورزي
انجام شده است ،تصريح كرد :كشتهاي
گلخانهاي ،پرورش ماهي در قفس ،آبياري
علمي ،گياهان دارويي و كشت فراسرزميني و
اصالح نژاد دام ازجمله اقدامات موثر و مهمي
است كه به آن توجه شده است .تقوي افزود:
اين وزارتخانه با مجموع سياستها ،برنامهها
و اقدامات ارزشمند آينده خوبي را در تأمین
غذاي مردم نويد ميدهد .وي اذعان داشت:
اين نشستها و همايشها بهانهاي است تا
يك ارزش متعالي را در ذهن بنشانيم و اگر
روح قدرداني و شكرگزاري تقويت شود در
واقع روح فداكاري و عزتخواهي را تقويت
كردهايم .نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد
كشاورزي بر استقالل و خودكفايي تأكيد كرد
و گفت :بايد با تالش و كار و علم و دانش
فقر را از كشور بزداييم .كشاورزان بايد زكات
محصوالت كشاورزي خود را بپردازند تا
بركت از مال آنها نرود.

 158نمونه
بخش كشاورزي معرفي شدند

كاظم خاوازي ،رئيس سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج كشاورزي ،گفت ۱۵۸ :نمونه
بخش كشاورزي معرفي و تقدير شدند .وی
اظهار كرد :در سال جاري حدود یکهزار و
 500نفر براي انتخاب نمونههاي كشاورزي
انتخاب شدند كه از ميان آنها  158نفر در
زيربخشهاي مختلف باغباني ،زراعت ،دام و
طيور ،شيالت و آبزيان ،منابع طبيعي ،ترويج و
آموزش كشاورزي ،مكانيزاسيون ،آب و خاك،
تشكلهاي بخش كشاورزي و صنايع تبديلي
و بازرگاني انتخاب شدند .وي افزود :براي

انتخاب نمونههاي سال جاري عالوهبر عملكرد
توليد رعايت اصول فني و بهداشتي نيز مورد
توجه قرار گرفت .رئيس سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج كشاورزي افزود :در سال
جاري نسبت به پنجسال گذشته رشتههاي
جديدي براي انتخاب اضافه شدند؛ بهطوري
كه در رشتههاي آب ،خاك و ساير رشتههاي
تخصصي  7/5برابر رشد وجود داشت .خاوازي
ادامه داد :در گرايش باغباني ،زراعت ،دام و
طيور رشد سهبرابري و در گرايش صنايع
تبديلي و تكميلي ،بازرگاني ،آبزيان و جنگل
و مرتع رشد چهار تا پنج برابري را داشتهايم.
وي گفت :در گذشته باغباني و زعفرانكاري،
باغهای مادري ،گياهان دارويي و قارچ مورد
توجه نبوده است كه اين رشتهها در سال
جاري اضافه شدند .رئيس سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج كشاورزي افزود :در بخش
شيالت نيز در گذشته تنها پرورش ماهي
وجود داشت كه در دوره جديد رشتههاي
مربوط به پرورش ماهيان گرمآبي ،ميگو،
سردآبي و در قفس اضافه شد .وي گفت :در
سال جاري براي انتخاب نمونههاي بخش
زراعت كشاورزي حفاظتي ،توليد بذر گندم
و كشت نشايي و كشاورزي حفاظتي مورد
توجه قرار گرفتند؛ در ستاد انتخاب نمونههاي
كشاورزي همچنين توجه ويژهاي به زنان
و رشت ه تخصصي مربوط به آنها از قبيل
كارآفريني ،مشاغل خانگي و صندوقهاي
خرد شد.

كشاورزان نمونه
در  ۱۵۰رشته تخصصي مورد
ارزيابي قرار گرفتند

علياكبر مويدي ،رئيس مؤسسه آموزش و ترويج
كشاورزي ،هم با اشاره به اهميت كشاورزي
در موضوع امنيت غذايي و نقشمحوري
توليدكنندگان و بهرهبرداران كشاورزي اظهار
كرد :امسال براساس شاخصها و برنامهها
در سطح كميتههاي فني كه در استانها
تشكيل شده است ،كشاورزان نمونه معرفي
شدند .وي افزود :نمونههاي بخش كشاورزي
هر استان به كميته ملي كشوري راه يافتند
و در این مراسم از اين توليدكنندگان نمونه
نقدير شد .مويدي با اشاره به اينكه كشاورزان
نمونه در  ۱۵۰رشته تخصصي كشاورزي
مورد ارزيابي قرار گرفتند ،بيان كرد :از ميان
تمامي كشاورزان  ۱۵۸نفر بهعنوان نمونههاي
ملي انتخاب شدند .اين مقام مسئول ادامه داد:
كشاورز نمونه در بخش گندم آبي بيش از ۱۳
تن در هكتار و در بخش برنج بيش از  ۱۲تن
در هكتار برداشت داشته است .به گفته وي،
در چند سال اخير برنامهريزي خوبي صورت
گرفته است كه يكي از مهمترين اقدامات را
ميتوان انتقال دانش فني به كشاورزان نام
برد .رئيس مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي
ادامه داد :سعي كردهايم در حوزههاي آموزش
ارتباط ميان تحقيق ،آموزش و ترويج را
بهدرستي انجام دهيم .مويدي در ادامه داد:
هماكنون بخش ترويج كشاورزي تعداد زيادي
از نشريات كشاورزي را بهصورت رايگان در
اختيار كشاورزان قرار ميدهد .به گفته اين
مقام مسئول ،بيش از یکهزار و  ۴۰۰مركز
خدمات كشاورزي در دهستانها وجود دارد و
براي هر يك از اين مراكز ،يك محقق مشخص
شده تا دستاوردهاي پژوهشي را در كمترين
زمان به كشاورزان منتقل كنند .وي در پايان
تصريح كرد :هدف وزارت جهاد كشاورزي اين
است كه مديريت دانش را در سراسر كشور
به كشاورزان منتقل كند تا آنها بتوانند به
ركوردهاي خوبي دست يابند.

عباس پاپيزاده:

فعال شدن ظرفيتهاي كشاورزي
ميزان واردات را كمتر كرده است

نماينده مردم دزفول در مجلس از رشد پنجبرابري توليدات محصوالت
كشاورزي ،مواد غذايي و توليد ساالنه حدود  ۱۲۰ميليون تن مواد غذايي
در سالهاي پس از انقالب اسالمي خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل
از خانه ملت ،عباس پاپيزاده با اشاره به دستاوردهاي  40ساله انقالب
در حوزه كشاورزي گفت :بسيار خوشحالم كه بعد از چهار دهه ،رسانهها
به تدريج اقدام به اطالعرساني درباره دستاوردهاي  40ساله جمهوري
اسالمي و خدمات آن كردند و فكر ميكنم اگر اطالعرساني دقيق انجام
شود بسياري از دستاوردهايي كه بهدليل عدم اطالعرساني پنهان مانده
با استقبال گسترده مردم مواجه خواهد شد؛ چراكه اگر مردم متوجه
شوند كه چه خدمات ارزشمندي به آنها در طول اين  40سال داده
شده ،اميدواري و رضايتمندي را در آنها درپي خواهد داشت ،البته
هدف جمهوري اسالمي و انقالب نيز همين است .نماينده مردم دزفول
در مجلس شوراي اسالمي افزود :در بخش كشاورزي اقدامات بسيار جدي
پس از انقالب صورت گرفته كه در واقع قابل مقايسه با قبل از انقالب نيست.
تمام توليدات محصوالت كشاورزي ازقبيل كشاورزي ،دامداري ،شيالت و
توليداتي كه عشاير انجام ميدادند بهصورت پراكنده ،سر جمع چيزي كمتر
از  25ميليون تن در سال بوده؛ درحاليكه اين عدد نزديك به  120ميليون
در سال افزايش يافته است ،يعني نزديك به پنج برابر رشد داشتيم .اين
نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد :البته ممكن است برخي بگويند
جمعيت كشور نيز در اين سالها افزايش يافته؛ اما بايد گفت كه جمعيت
كشور در سال  57حدود  35ميليون نفر بوده ،اما اكنون  80ميليون نفر
هستيم؛ يعني تقريباً دو برابر شده ،اما نكته قابل توجه اين است كه توليدات
مواد غذايي تا پنج برابر افزايش يافته است .عضو مجمع نمايندگان استان
خوزستان تصريح كرد :هر چقدر بتوانيم كاالهاي در دسترس مردم را
افزايش دهيم ميتوانيم قيمت تمام شده محصوالت را نيز پايينتر بياوريم
مث ً
ال اگر در كشور كمتر توليدات داشتيم بايد بيشتر وارد ميكرديم و در
سالي مانند امسال كه قيمت ارز افزايش پيدا كرده ،مردم مجبور بودند تا
كاالها و محصوالت كشاورزي و غذايي را بسيار گرانتر تأمين كنند .وي
افزود :در حال حاضر برخي از محصوالتي را كه از خارج به كشور وارد
ميكنيم ،با دشواري بسيار و با ارز چهار هزار و  200توماني تأمين ميكنيم
كه تأمين اين ارز براي بودجه عمومي كشور كار سنگيني است .در حال
حاضر حدود  12تا  14ميليارد دالر مواد غذايي و محصوالت كشاورزي وارد
كشور ميكنيم كه اگر ظرفيتهاي كشاورزي كشور فعال نميشد چيزي
نزديك به حداقل  50ميليارد دالر در سال بايد مواد غذايي وارد كشور
ميكرديم ،يعني بسياري از بودجههاي عمراني و بودجههايي كه صرف
توسعه كشور ميشود بايد براي خريد مواد غذايي و محصوالت كشاورزي
صرف ميشد .عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس ادامه داد :در حال
حاضر بهصورت كلي بيش از دوميليون نفر بهرهبردار كشاورزي داريم ،تا
قبل از انقالب بسياري از اراضي كشاورزي يا دست افراد خاصي تحت
عنوان سيستم فئودالي بود يا در اختيار شركتهاي خارجي قرار داشت
مثل شركت ايران كاليفرنيا در خوزستان بود؛ اما پس از انقالب بسياري از
اين اراضي به مردم واگذار شد و مردم صاحب زمين شدند .عضو كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس خاطرنشان كرد :آن دسته از افرادي
كه بعد از انقالب صاحب زمين كشاورزي شدند سطح زندگي و رفاهي
باالتري نسبت به افرادي كه نتوانستند يا نخواستند زمين دريافت كنند،
دارند و سطح رفاه آنها بهشدت متفاوت است.
علی ابراهيمي مطرح كرد

محصوالتباغي
بزرگترينقربانيداللينهفته

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت :در حوزه كشاورزي بهخصوص
در بخش توليد محصوالت باغي ،وجود دالالن در فضاي خالي زنجيره
توليد تا مصرف بسيار پر رنگ است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
خانه ملت ،علي ابراهيمي درباره اظهارات وزير جهاد كشاورزي مبنيبر
وجود داللي نهفته در زنجيره توليد تا مصرف محصوالت كشاورزي،
گفت :داللي نهفتهاي كه بين زنجيرهها وجود دارد عمدتاً ناشي از اين
است كه زنجيرهها با يكديگر ارتباط ندارند .عضو كميسيون كشاورزي،
آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينكه محصول توليدي براي رسيدن به بازار بايد مسيرهايي را طي
كند ،تصريح كرد :در بخشهاي بستهبندي ،بنكداري و مراكز عرضه
محصوالت توليدي كشاورزان حلقههاي خالي وجود دارد كه دالالن
آن را پر ميكنند و همين موضوع يعني وجود دالالن در زنجيره توليد
تا مصرف اصليترين عامل شكاف شديد قيمت محصوالت از محل
توليد تا مصرف است .نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با
تأكيد بر اينكه هر جاييكه زنجيره توليد تا عرضه محصوالت كشاورزي
و باغي مديريت شده باشد دالل واسطهاي و نهفتهاي وجود ندارد،
ادامه داد :در حوزه كشاورزي مخصوصاً در بخش توليد محصوالت
باغي وجود دالالن در فضاي خالي زنجيره توليد تا مصرف بسيار پر
رنگ است؛ اما در بخشهاي خريد گندم و غالت واسطهها تأثير جدي
ندارند .رئيس كميته ،دام ،طيور و آبزيان كميسيون كشاورزي مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه در صنايع لبني نيز وجود داللي و
اختالف قيمت توليد تا مصرف بسيار مشهود است ،اضافه كرد :راهحل
از بين بردن داللي نهفته و شكاف قيمتي اين است كه محصول را
در قالب زنجيره توليد تا مصرف عرضه شود و توليدكننده ،كشاورز،
واسطه و مصرفكننده در سود به يكديگر مرتبط باشند و مشاركت
كنند كه در اين ميان فردي رقم بااليي از سود حاصل را كسب نكند.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس
شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد :ساليان سال است كه بخش
كشاورزي كشور با حضور دالالن در زنجيره توليد و همچنين اختالف
قيمت محصوالت از توليد تا مصرف درگير است؛ اما تاكنون راهحلي
براي آن پيدا نكرده است.

