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بـــــــــــازار و اقتصاد

سالسوم شماره 765

«سبزينه» در گفتوگو با مسئوالن تأثير برگزاري نمايشگاهها در پيشرفت كشاورزي را بررسي ميكند

اخبار
رئيس اتاق اصناف ايران:

گرانيربطيبهاصنافندارد

رئيس اتاق اصناف ايران با تأكيد بر اينكه گراني با گرانفروشي
فرق دارد ،اعالم كرد :گراني برخي محصوالت در بازار هيچ ارتباطي
با اصناف ندارد و ميتواند عوامل مختلفي غير از فروشندهها داشته
باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،سعيد ممبيني در جلسه
مشترك با رئيس كميته اقتصادي مجلس كه در محل اتاق اصناف
ايران برگزار شد ،در پاسخ به این سوالكه چرا هر ساله اتاق اصناف
ايران از كمبود بودجه براي نظارت و بازرسي بازار انتقاد ميكند و هيچ
اتفاقي در راستاي اصالح آن از سوي مجلس و دولت نميافتد ،اظهار
كرد :اتفاقاً در جلسه امروز در همين زمينه بحث كرديم و مقرر شده
كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه به ما كمك كند ،اما نبايد از
حق بگذريم كه با وجود كمبود بودجه و اعتبار هيچ قصوري از سوي
اصناف صورت نگرفته و نظارتها و بازرسيها بهطور منظم صورت
ميگيرد و پروندههاي بسياري در اين زمينه تشكيل شده است .وي
افزود :گراني با گرانفروشي فرق دارد و ممكن است يك جا ،چند واحد
صنفي به گرانفروشي اقدام كنند كه قطعاً با آنها برخورد ميكنيم .او
ادامه داد :اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اصناف تنها توزيعكننده و
فروشنده محصوالتي هستند كه در بازار عرضه ميشوند و آنها سود
قانوني و منطقي خود را روي قيمت اين كاالها ميكشند و حتي در
زمينه برخي كاالهاي اساسي نيز مسئوليت توزيع به فروشگاههاي
زنجيرهاي و ميادين ميوه و ترهبار سپرده شده و ميتوانيم درصورت
توزيعشدن در شبكه اصناف بر آنها بهدقت نظارت كنيم .رئيس اتاق
اصناف ايران همچنين درباره مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت :اصناف
آمادگي كامل براي مبارزه با قاچاق كاال دارد و خودشان در اين زمينه
داوطلب هستند ،زیرا مبارزه با قاچاق كاال ميتواند تقويت توليدهاي
داخلي از نظر كمي و كيفي را در پي داشته باشد.

اجرايطرح«قيمتتضميني»
به كاهش حجم بودجه دولت
كمك ميكند

از مزاياي اصلي طرح قيمت تضميني نسبت به طرح «خريد تضميني»
ميتوان به كاهش حجم بودجه دولت و همچنين حذف پروسه
طوالني پرداخت پول كشاورزان اشاره كرد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از تسنیم ،ماجراي تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي
براي سامان دادن امور كشاورزان به سال  1368برميگردد كه قانون
آن براي مواردي چون حمايت از توليد محصوالت كشاورزي اساسي،
جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي ،ايجاد تعادل در نظام توليد
و همچنين جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان به تصويب رسيد .مطابق
قانون خريد تضميني ،دولت موظف شد همهساله خريد محصوالت
اساسي كشاورزي شامل گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،چغندرقند ،پنبه،
دانههاي روغني ،سيبزميني ،پياز و حبوبات را تضمين و حداقل
قيمت خريد را اعالم و نسبت به خريد آن اقدام كند .با وجود همه اين
مزايا اما در سالهاي گذشته رفتهرفته مشكالت طرح خريد تضميني
محصوالت كشاورزي نمايان شد؛ تا جايي كه سرانجام در تير سال 89
قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مجلس
به تصويب رسيد و ماده  33اين قانون به جايگزيني سياست قيمت
تضميني بهجاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي با استفاده از
ظرفيتهاي بورس كاال تأكيد داشت .برايناساس با فراهمشدن
مقدمات اجراي اين قانون ،در ابتدا سياست قيمت تضميني دو
محصول جو كرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس كاال بهصورت
آزمايشيجايگزينخريدتضمينيشدكهموفقيتاجراياينسياست
جديد و رفع بخشي از مشكالت طرح خريد تضميني باعث شد تا با
تصميم هيئتوزيران از سال  95شاهد معامالت كل جو و ذرت كشور
در بورس كاال باشيم .در اين زمينه درباره مزاياي اين طرح بايد گفت در
سياست اعمالي در قالب قيمت تضميني ،كشاورز پس از اعالم قيمت
تضميني توسط دولت ،محصولش را در بورس كاال عرضه ميكند و
پس از آن در بورس ،اگر قيمت كشف شده محصول پايينتر از قيمت
تضميني اعالمي از سوي دولت بود ،وجه حاصل از فروش محصوالت
در بورس ظرف مدت دو روز به حساب كشاورز واريز و تفاوت قيمت
نيز از سوي دولت پرداخت ميشود .ضمن اينكه واريز  70درصد وجه
تنها دو روز پس از فروش محصول بهجاي زمان چندماهه در پرداخت
خريد تضميني ،نقطهعطف فروش محصوالت در بورس كاالست كه
درنهايت اين اتفاق ،به افزايش انگيزه كشاورزان براي توليد بيشتر،
رشدكيفيتمحصوالتبهدليلعرضهمحصوالتدربورسوهمچنين
استقرار نظام انبارداري منجر خواهد شد .همچنين از مزاياي اصلي
طرح قيمت تضميني ميتوان به كاهش حجم بودجه دولت در اين
بخش و همچنين حذف پروس ه طوالني پرداخت پول كشاورزان اشاره
كرد .بهعالوه اينكه كارشناسان معتقدند افزايش كيفيت محصوالت
كشاورزي ،اطمينان بيشتر در بورس كاال ،شفافيت آماري در بورس و
همچنين كاهش ميزان دخالت دالالن مزاياي ديگري است كه اجراي
طرح قيمت تضميني به همراه دارد.
مديرعامل موسسه جهاد نصر عنوان کرد

ظرفيت عظيم فني و مهندسي بومی
آماده اجراي فاز دوم
طرح  ۵۵۰هزار هكتاري

ظرفيت عظيم فني و مهندسي و پنجهزار نيروي انساني كارآمد،
آماده اجراي فاز دو طرح ملي  ۵۵۰هزار هكتاري احياي دشتهاي
خوزستان و ايالم است .محمدجواد صالحينژاد ،مديرعامل مؤسسه
جهاد نصر ،با بيان خبر باال اضافه كرد :اگر بتوانيم فاز دو طرح را به
فاز یک متصل كنيم؛ ضمن حفظ مشاركت  ۸۵درصدي نيروي كار
بومي ،از خطر بيكار شدن بيش از پنجهزار نيروي انساني كه اكنون
در فاز يك مشغول بهكار هستند نيز جلوگيري ميشود .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از روابط عمومي مؤسسه جهاد نصر ،وي همچنين
گفت :با تكميل فاز دو طرح ملي احياي اراضي دشتهاي خوزستان
و ايالم ۳۰۰هزار شغل ايجاد ميشود كه با توجه به شرايط خاص
خوزستان و فراهمسازي تبعات مثبت اجتماعي ،بخشي از بحران
بيكاري جوانان اين دو استان نيز مرتفع خواهد شد .صالحينژاد افزود:
براي اجراي فاز يك  206طرح عمراني را در  ۲۱شهرستان خوزستان
و سه شهرستان استان ايالم انجام دادهايم و براي انجام اين طرحها
 ۷۰پيمانكار و بالغبر هفتهزار نيروي انساني مشاركت داشتند كه
 ۸۰تا  ۸۵درصد از نيروي شاغل بومي استانهاي خوزستان و ايالم
بودند .مديرعامل جهاد نصر با اشاره به اينكه در مرحله اجراي فاز
يك طرح بالغبر دوهزار و  ۸۵۰دستگاه انواع ماشينآالت سنگين،
نيمهسنگين و سبك به كار گرفته شد ،افزود :فعاليت چنين حجم
گستردهاي از ماشينآالت سنگين و نيمهسنگين در كشور بيسابقه
است و در صورت از بين رفتن اين ظرفيت ،شكلگيري مجدد
پيمانكارانوجمعآورينيروهايمتخصصسختوهزينههاياجراي
فاز دو را بسيار گران خواهد كرد كه يقيناً به زيان منافع ملي است.
مديرعامل جهاد نصر گفت :از تمامي ظرفيتهاي فني استان و كشور
براي عمليات اجرايي اين طرح استفاده شد ،ضمن آنكه استفاده
از ماشينآالت و تجهيزات توليد ايران از افتخارات طرح ملي ۵۵۰
هزار هكتاري احياي دشتهاي خوزستان و ايالم محسوب ميشود.
وي افزود :جهاد نصر با حاكم كردن روحيه جهادي در همه اركان و
زيرمجموعهها ،بر بهكارگيري نيروي كار بومي بهشدت اصرار دارد؛
بهگونهاي كه براي انجام طرحها در رامهرمز ،حتي از نيروهاي رامشير
استفاده نشد؛ زيرا اجهاد نصر از تبعات مثبت اجتماعي و فرهنگي
استفاده از نيروي كار بومي در انجام طرحها آشناست.

بازشدنقفلهایکشاورزیبانمایشگاهها
سبزینه

فهيمه تماشايي

كشاورزي از مهمترين بخشهاي توليد است و
مكانيزه كردن ماشينآالت كشاورزي ميتواند به
توسعه ،بهينهسازي و بهرهوري بخشهاي مختلف
كشاورزي كمك كند .مكانيزاسيون يكمؤلفه
بسيار اثرگذار در پايداري توليد و كاهش تقاضاي
آب است .هدف از برگزاري این نمايشگاههای
ماشينآالت كشاورزي آشنايي با تجهيزات
مكانيزاسيون ،آبياري ،عرضه كاالهاي داخلي و...
در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و خودكفايي
اقتصادياست.
دراينراستاسيدجمالسجاديپور،رئيسسازمان
جهاد كشاورزي استان يزد ،با بیان اینکه نمايشگاه
ماشينآالت كشاورزي ميتواند تأثير بهسزايي در
كاشت ،داشت ،برداشت و صنايع تكميلي داشته
باشد ،گفت :ماشينآالت توليد خارج و داخل
كشور ميتوانند به بخش اجرا و بهرهبرداران معرفي
شوند و به مكانيزه كردن توليد بخش كشاورزي
كمك كنند و در نهايت ميتوانند باعث افزايش
بهرهوري نيرو كار ،افزايش عوامل توليد ،كاهش
مصرف بذر ،كاهش مصرف آب و ...شوند .رئيس
سازمان جهاد كشاورزي استان يزد ادامه داد :با
توجه به سياستهاي دولت جهت توسعه بخش
صنايع تبديلي و تكميلي پيشبيني ميشود كه
ضايعات محصوالت كشاورزي كه حدود 30
درصد در فرآيندهاي مختلف وجود دارد با افزايش
مكانيزاسيون كشاورزي كاهش پيدا كند و با ايجاد
ارزش افزوده بيشتر مديريت بهتر بازار را بههمراه
داشته باشد .قطعاً برگزاري چنين نمايشگاههایي
ميتواند به معرفي آخرين دستاوردهاي صنعت
در همه حوزههاي بخش كشاورزي كمك كند.
سجاديپور افزود :حضور مؤثر دولت در برگزاري
نمايشگاهها در درجه اول ميتواند مايه دلگرمي
فعاالن اين عرصه باشد و بهرهبرداران ميتوانند
از اعتباريكه دولت ساالنه در حدود يكهزار و
 200تا  300ميليارد تومان براي خط اعتباري
مكانيزاسيون در سطح كشور در نظر گرفت ه است،
استفاده كنند .وي با بيان اينكه دولت در دوره
اخير به بحث مكانيزاسيون توجه ويژهاي داشته و
اعتبارات خوبي برای آن در نظر گرفته است ،ادامه
داد :بعضي از استانها در جذب اين اعتبارات با
مشكل مواجه بودند؛ به هر حال بخش خصوصي
ميتواند متناسب با اين ديدگاه ماشينآالت بهروز
را معرفي و به مكانيزه كردن بخش كشاورزي
در همه ابعاد کمک كند .رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان يزد تصريح كرد :اگر بتوان نظير
نمايشگاههاي برگزار شده در تهران ،در استانها
هم برگزار کرد بهرهبرداران بيشتري ميتوانند در
جريان آخرين دستاوردها قرار بگيرند كه این امر
ميتواند هم در توسعه حوزه مكانيزاسيون و هم
بحث بازاريابي مؤثر باشد .سجاديپور خاطرنشان
كرد :مسئوالن برگزار کننده نمایشگاهها نبايد از
فضاي مجازي غفلت كنند؛ زيرا فرصت خوبي براي
معرفيماشينآالتوسايرمحصوالتاست.معرفي
ماشينآالت از طريق بخش خصوصي نیز ميتواند
بسيار كمككننده باشد .وي در ادامه گفت :اصرار
ما بر اين است كه توليدات گياهي ،دامي و بخش
مكانيزاسيون خودمان هم در نمايشگاه حضور پيدا
كنند تا بتوانند از این طريق توانمنديهاي خود
را انعكاس دهند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان يزد تصريح كرد :حدود چهارميليون
بهرهبردار در بخش كشاورزي وجود دارد كه امکان
حضور همه این کشاورزان در این نمایشگاه وجود
ندارد؛ اما اطالعرساني از طریق شبكهها مجازی
ميتواند به نوعي اين موانع را حل كند .قطعاً اين
نمايشگاهها اگر بتوانند بازديدكنندگان بيشتری
را جذب كنند و در جريان آخرين دستاوردهاي
كشاورزان و بهرهبرداران قرار بگيرند ،نيازهای
استان بیشتر رفع ميشود .سجاديپور با اشاره به
اينكه توجه به بخش توليد از بيشترين مشكالتي
است كه بخش كشاورزي با آن مواجه است ،افزود:
قطعاً توسعه آينده بخش كشاورزي متضمن توجه
بهمكانيزاسيوناست.درسالهايگذشتهبهتوليد
توجه زيادي نميشد؛ اما اكنون توجه ويژهاي به
آن ميشود كه ميتواند حضور ما را در بازارهاي
جهاني پررنگتر كند و برندسازي و ارزش افزوده
مضاعفي را در بخش كشاورزي داشته باشد.

توسعه مكانيزاسيون به كاهش
هزينههاي تمامشده واحدهاي
توليدي كمك میكند

عبداهلل يوسفي ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان خراسان شمالي ،نيز گفت :بخش عمدهاي
از فناوريهاي كشاورزي در داخل كشور توليد
ميشود و بايد براي مقابله با تحريمها از فناوريها
و توليدات داخل استفاده كنيم و در راستاي بومي
كردن دانش كشاورزي كوشا باشيم؛ براي مثال

در سيستمهاي نوين آبياري عمدتاً از قطعات و
تجهيزاتتوليدداخلاستفادهميكنيموایناقدام
هر ساله مبلغ قابل توجهي را به خود اختصاص
ميدهد كه هم به رونق توليدات داخل كمك
ميكند و هم حمایت از توليد داخلی محسوب
میشود .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
خراسان شمالي با اشاره به اينكه در برخي از
فناوريها ناچار به واردات هستيم ،ادامه داد:
نمايشگاههاي كشاورزي ميتوانند درباره آشنايي
با فناوري نوين براي سازندگان ،نخبگان و
شركتهايدانشبنيانبسياركمككنندهباشند
و نياز كشور را رفع كنند .يوسفي افزود :توجه به
امور دانشبنيان جزو سياستها و رويكردهاي
ما بهعنوان يك مسئول است؛ از اين رو براي
تجاريسازي تحقيقات محققان در مراكز رشد با
ت آنها برای دریافت تسهيالت از
قبول درخواس 
آنها حمايت ميكنيم .وي تأكيد كرد :شرايطي
را مسئوالن بايد بهوجود آورند تا با كمترين
بوروكراسي اداري و با روشهاي ساده تسهيالت
را بتوان دريافت كرد و در خدمت تكنولوژي
داخلي و پيشرفت بخش كشاورزي قرار داد .وی
افزود :نمايشگاههاي كشاورزي ميتوانند فرصت
بسيار خوبي براي عرضه توليدات و تكنولوژي
براي سازندگان ،مبتكرين و مخترعان داخلي
باشند و همچنين واحدهاي توليدي نيز از اين
نمايشگاهها نياز واحدهاي خود را براي مكانيزه
كردنتأمينكنند.رئيسسازمانجهادكشاورزي
استان خراسان شمالي ادامه داد :توسعه صنعت
مكانيزاسيون كشاورزي براي كاهش مصرف
آب در توليدات گلخانهاي ميتواند با روشهاي
دانشمحور حداقل از طريق كاهش هزينههاي
تمام شده براي واحدهاي توليدي مؤثر باشد.
يوسفي تأكيد كرد :باید به هر ميزان سازههاي
استاندارد و سبك با نياز سرمايهاي كم بتوانيم
به توليدكننده عرضه كنيم .اگر سيستمهاي
دانشمحور گسترش و توسعه پيدا كند قطعاً
ميتوانيم توسعه گلخانهاي را كه يكي از فرصتها
و اولويتها ما است ،رونق دهيم و به افزايش
بهرهوري آن كمك كنيم .وي با اشاره به اينكه
نمايشگاهها ميتوانند در استانهاي مختلف و
متناسب با فصول متنوع و در مناسبتهايي نظير
هفته پژوهش يا هفته جهاد كشاورزي تشكيل و
برگزار شوند ،گفت :باید توانمنديهاي نخبگان،
دانشآموختگان و شركتهاي دانشبنيان را در
قالب فرصتها عرضه كنيم كه اين عمل قطعاً
ميتواند مفيد و واحدهاي توليدي باغي ،دامي و
صنايع تبديلي را با رشد روزافزوني مواجه کند.
اين مقام مسئول ادامه داد :برگزاري نمايشگاه در
هر استان و بعضاً شهرستانهاي بزرگ نيازمند
زيرساختهايي است كه دولت بايد آن را فراهم
كند .تشكلهاي داخلي و خارجي باید بتوانند در
شرايط مناسب محصوالتشان را عرضه و خود را
معرفي كنند تا نمايشگاه بتواند بازدهي مناسب
داشته باشد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
خراسان شمالي ادامه داد :دولت بايد از مخترع،
صاحب ايده و ...كه نياز به تسهيالت دارد حمايت
كند .تخصيص تسهيالت براي تجاريسازي و
توليد انبوه اختراع ميتواند از نمونه پشتيبانيهاي
دولت باشد .همچنين دولت ميتواند با ارائه
مجوزهاي الزم در كوتاهمدت و ایجاد سهولت در

صدور مجوزها و اعطاي تسهيالت براي مخترعان
انگيزه بیشتری را ايجاد كند.

الزمه ايجاد تحول در كشاورزي
آشنایی با تكنولوژيها است

اهللغريب قلعهتكي ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان چهارمحال و بختياري ،نيز گفت :بخش
كشاورزي از گستردگي بسيار متنوعي ،مثل
حوزههاي توليدات زراعي ،باغي ،شيالت،
آبزيپروري و ...برخوردار است .تكنولوژي مربوط
به بحث كاهش مصرف آب و كارآيي بیشتر بخش
صنايع در خدمت بخش كشاورزي قرار گرفته و در
اينخصوص پيشرفتهاي چشمگيري داشتهایم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال
و بختياري ادامه داد :تمام كشورهايي كه امروزه
پيشرفته محسوب ميشوند از كشاورزي بهروزی
برخوردارند .براي اينكه كشاورزي بتواند در كشور
تحول ايجاد كند نياز به آشنايي و دسترسي به
تكنولوژيهاي جديد در حوزههاي مختلف
دارد .قلعهتكي تصريح كرد :بايد يك اتحاد بين
محيطهاي علمي و دانشگاهي با توليدكنندگان
در بخشهاي بازرگاني ،تجاري و كشاورزي
شكل بگيرد .فضاي كار بسيار زيادي هم در
بخش كشاورزي وجود دارد و امروزه استقبال
خوبي از اين بخش شده است .توليدكنندگان
بهدليل محدوديتهايي كه در منابع آب وجود
دارد بهدنبال اين هستند كه از تكنولوژيهايي
روز بهره بگيرند .وي در ادامه تأكيد كرد :برخي
از تجهيزات را بايد از خارج كشور وارد كنيم كه
این امر قيمت تمامشده توليد را براي كشاورز باال
ميبرد؛ از اينرو براي آن بايد ارز دولتي تأمين
شود .اين نمايشگاه فرصت بسيار خوبی را ايجاد
ميكند تا افراد بتوانند تجهيزات كشاورزي خود
را با قيمت تمامشده پايينتر در اختيار كشاورزان
قرار دهند .گفتنی است ،در شرايط تحريم بايد از
اينگونهفرصتهايايجادشدهبهتراستفادهكنيم.
اين مقام مسئول ادامه داد :در استانهاي مختلف
نمايشگاهها با رويكردهاي خاص مثل عرضه و
بازاريابيمحصوالتبرگزارميشوندوبايدبهسمتي
برويمكه اين نمايشگاهها سطح علمي کشاورزان
را نیز باال ببرند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان چهارمحال و بختياري گفت :اگر بخواهيم
براي شركتهاي دانشبنيان در زمينههاي علمي،
اقدامات خالقانهاي ايجاد كنيم تا كشاورز با هزينه
كمتر بتواند توليد كنند اين نمايشگاهها فرصت
مناسبي براي ارائه اينگونه خدمات است .قلعهتكي
افزود :شركتهاي دانشبنيان از تسهيالتي با سود
بسيار اندک استفاده ميكنند تا محصوالت خود
را تجاري كنند .همچنين دولت در بحث نهال،
بذر و سيستمهاي آبياري بخش بسيار زيادي را از
طريق يارانهها را تأمين ميكند .وي در پايان تأكيد
كرد :دولت بايد به موضوعات مرتبط با صادرات
محصوالت كشاورزي ،مثل بستهبندي و فرآوري
بيشترتوجهكند.

نمایشگاههایبینالمللی
فرصتی برای تبادل اطالعات
كشاورزان داخلي و خارجي

سيدمجيد موسويموردغفار ،رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان البرز ،نيز با تأکید بر اینکه

تحريمها در بخش كشاورزي موضوع جديدي
نيست ،افزود :راهكارهاي مختلفي براي گذر از
این شرایط وجود دارد .به اين ترتيب در بخش
كشاورزي بايد به يك خود باوري برسيم و با
بهرهگيري از تمام توان و استفاده بهينه از امكانات
و داشتههاي موجود با باال بردن ميزان بهرهوري
در واحد سطح و توليد محصوالت سالم بتوانيم
نيازهاي خود را در اين بخش مرتفع كنيم .در
اين ميان شناسايي كشاورزان پيشرو و افرادي
كه استعدادهاي خاصي در بخش كشاورزي
دارند ميتواند بسيار كمك كنند .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان البرز ادامه داد :برگزاري
نمايشگاه دستاوردهاي بخش كشاورزي و به
نمايش گذاشتن توانمنديهاي افراد در بخش
كشاورزي ميتواند براي جايگزيني محصوالت
داخلي بهجاي محصوالت خارجي و پيدا كردن
اسپانسر براي توليد انبوه محصوالت و ابزارها،
مفيد فايده باشد و دستاوردهاي جديد در اين
زمينه را به نحو مطلوب در اختيار كشاورزان قرار
ي موردغفار افزود :در اين راستا دولت
دهد .موسو 
ميتواند با مشخص كردن مراكز خاص و ايجاد
نمايشگاههاي بينالمللي در تمام استانهاي
كشور و با دعوت از كشورهاي دوست ،بسترهاي
مناسب را جهت تبادل اطالعات كشاورزان
داخلي و خارجي ،توليدكنندگان اين بخش
ايجاد كند تا بتوانند در رشد و توسعه كشاورزي
كشور چه در زمينه توليد محصول و چه در بحث
مكانيزاسيون مؤثر واقع شوند .وي درباره سومين
نمايشگاه بينالمللي ماشينآالت كشاورزان كه
 21ديماه برگزار ميشود ،گفت :اين نمايشگاه
حول محور معرفي سيستمهاي نوين آبياري،
ماشينآالت كشاورزي و نهادههاست كه در اين
نمايشگاهشركتهايداخليوخارجيتوليداتو
محصوالت خود را در معرض ديد بازديدكنندگان
قرارخواهنددادواين شركتهاغالباًشركتهايي
هستند كه مورد تأييد بوده و محصوالتشان داراي
استانداردهاي الزم است .به كشاورزان بازديد از
این نمايشگاه توصيه ميشود .همچنين اين
نمايشگاه فرصتي مناسب براي طراحان و
متخصصان ماشينآالت كشاورزي داخلي است
تا با الگوبرداري و آشنايي با دستگاههاي روز مورد
استفاده در بخش كشاورزي بتوانند در ارتقاء و
پيشرفت اين صنعت در داخل كشور گامهاي
مؤثري بردارند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان البرز تأكيد كرد :با توجه به شرايط فعلي
مشاركت بخش خصوصي ،واردكنندگان
و صادركنندگان محصوالت و ماشينآالت
كشاورزي ،تبادل اطالعات علمي و تكنولوژيها،
اتكا به توليدات داخلي و حمايت همهجانبه
توسط كشاورزان كشور از اين توليدات ميتواند
تأثيرات بسيار مثبتي در روند مقابله با بحث
تحريمها داشته باشد كه اميدواريم اين مهم اتفاق
بيفتد .اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان كرد:
حضور فعاالن بخش كشاورزي و بهرهبرداران
در نمايشگاه و ارتباط مستقيم با واحدهاي
توليدكننده و صاحبان صنايع ميتواند به نوعي
ارتباطات رو در رويي را براي كشاورزان ايجاد و به
نوعي حلقههاي واسطه را حذف كند تا كشاورزان
و بهرهبرداران بدون هيچ واسطهای بتوانند با اين
عزيزان ارتباط برقرار كنند.

هند فعاليتهاي تجاري در بندر چابهار ايران را آغاز كرد

تازهترين بيانيه منتشر شده از سوي دولت
هند حاكي از آن است كه اين كشور بخشي
از عمليات و فعاليتهاي مربوط به بندر
چابهار ايران را برعهده گرفته و همچنين
فعاليتهاي اقتصادي در آن نيز كليد خورده
است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
قرارداد همكاري ايران و هند بر سر توسعه
بندر استراتژيك چابهار كه در جنوب استان
سيستان و بلوچستان قرار دارد و از اهميت
خاص سوقالجيشي براي كشورهاي ايران،
هند ،افغانستان و پاكستان و ارتباط آنها
با آبهاي آزاد ساير مناطق جهان برخوردار
است ،حاال به نظر ميرسد كه وارد فاز و مرحله
جديدي شده است؛ چراكه بر اساس بيانيه و
گزارشهاي منتشر شده از سوي دولت هند
به نقل از نشريه اكونوميك تايمز ،اين كشور
مسئوليت عمليسازي و اجراي عمليات و
فعاليتهاي اقتصادي و تجاري مربوط به بندر

چابهار ايران را طبق قرارداد سه جانبهاي كه
در تاريخ  ۲۴دسامبر  ۲۰۱۸به امضاء رسيده
بود ،برعهده گرفته است .در بيانيهاي كه دولت
هند در اينخصوص منتشر كرده همچنين
ذكر شده است كه واگذاري فيزيكي تجهيزات
معامله كاالها در اين پايانه و همچنين
ساختمان اداري تا  ۲۹دسامبر  ۲۰۱۸تكميل
شده است .همچنين فعاليتهاي اقتصادي در
بنادر هندي منطقه آزاد چابهار با رسيدن يك
كشتي متعلق به كشور قبرس با  ۷۲هزار و
 ۴۵۶ميليون تن بار ذرت به بندر چابهار آغاز
شده است .اين كشتي در تاريخ  ۳۰دسامبر
 ۲۰۱۸در پايانه مذكور پهلو گرفته و هند نيز
نخستين عمليات بارگيري خود را بر روي آن
انجام داده است .اين نخستينبار است كه
دولت هند مديريت عمليات بنادر خارج از
خاك و قلمروي خود را برعهده گرفته و انجام
ميدهد؛ اما به گفته كارشناسان و تحليلگران،

اين كشور ميتواند با اداره موفقيتآميز
عمليات بندر شهيدبهشتي منطقه آزاد چابهار
در حركتي تاريخي ،كارنامه و سابقه درخشاني
را در جهان به نام خود به ثبت برساند .قرارداد
همكاري ميان ايران و هند براي مديريت و
توسعه بندر چابهار كه در حقيقت از سال
 ۲۰۰۳ميالدي كليد خورد؛ اما در واقع پس
از ديدار تاريخي روساي بلندپايه دو كشور
به دعوت ناندرا مودي ،نخست وزير هند،
از حسن روحاني ،رئيسجمهوري ايران ،در
ماه مه سال  ۲۰۱۶ميالدي بهصورت جدي
آغاز شد و يادداشت تفاهمنامه آن به صورت
يكقرارداد  ۱۰ساله ميان اين دو كشور شكل
گرفت .نخست وزير هند در آن ديدار وعده
داده بود كه در بندر شهيد بهشتي چابهار
 ۵۰۰ميليون دالر سرمايهگذاري خواهد كرد.
چابهار براي هندوستان اهميتي سوقالجيشي
دارد و نقطه اتصال اين قدرت نوظهور

اقتصادي با بازارهاي هدفش در كشورهاي
آسياي ميانه و در مراحل بعد هم با شرق اروپا
و منطقه قفقاز است .البته هند براي اتصال
به بازارهايش در آسياي ميانه و قفقاز ،از
بنادر پاكستان هم ميتواند استفاده كند؛ اما
چابهار چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ
اقتصادي از بنادر پاكستان براي هند باصرفهتر
و مطمئنتر است .بنابراين اهميت ژئوپلوتيكي
و جغرافيايي بندر چابهار ايران موجب شده
است كه هند براي توسعه و مديريت اين
منطقه آزاد تجاري سرمايهگذاريهاي
هنگفتي كرده و با ايران در اين خصوص
همكاريهاي گستردهاي كند .طبق قرارداد
 ۱۰ساله ميان ايران و هند ،هند موظف
خواهد بود دو لنگرگاه در فاز نخست بندر
چابهار را با يك سرمايهگذاري به مبلغي بالغبر
 ۸۵ميليون دالر و هزينه جاري ساالنه بالغبر
 ۲۲ميليون دالر تجهيز و عملياتي سازد.

بهارستان
علی ابراهيمي انتقاد كرد

ورود ذرت و سويا به بازار سياه فعاليت
مرغداريهاراباچالشروبهروميكند

عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي و محيطزيست
مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از ورود ذرت و سويا به بازار سياه،
گفت :حدود ۱۵روز است كه مرغداران براي تأمين ذرت و سويا
با مشكالت عديدهاي روبهرو هستند .به گزارش «سبزینه» به
نقل از خانه ملت ،علي ابراهيمي درباره وضعيت مرغداريهاي
كشور گفت :ورود ذرت ،سويا بهعنوان نهادههاي اساسي توليد در
مرغداريهاي كشور به بازار سياه نويد خبرهاي بدي در صنعت
مرغداري ميدهد ،زيرا با اين اوصاف در آينده نهچندان دور شاهد
گراني مرغ و تخممرغ در بازار خواهيم بوديم ،زيرا بسياري از
واحدهاي توليدي با اين اوصاف توان ماندگاري در چرخه توليد
را ندارند .نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي تصريح
كرد :تأميننشدن نهادههاي دامي توسط مرغداريها بهمنزله
كاهش توليد مرغ است ،بنابراين اگر در شرايط كنوني با كاهش
توليد روبهرو شويم و درنهايت اين مسأله منجر به كسري مرغ و
تخممرغ در بازار شود ،اين امر ممکن است بازار اقتصادي مرغ و
تخممرغ را بهسمت گراني ببرد .ابراهيمي افزود :واردات مرغهاي
يخي هزينههاي چندبرابري به مملكت وارد ميكند ،بنابراين
بهترين راهكار اين است كه مرغداران در چرخه توليد بهصورت
ویژه حمايت شوند تا بتوان هزينههاي توليد را در مرغداريها با
كاهش روبهرو كرد .وي ادامه داد :شركت پشتيبانى امور دام،
بهعنوان يكى از نهادهايی كه بايد در تنظيم بازار ،مخصوصاً قيمت
نهادهها و محصوالت نقش ايفاء كند ،بايد هرچه سريعتر براي
تأمين نهادههاي دامي مرغداران وارد ميدان شود ،بنابراين نبايد
اجازه داد با ورود ذرت و سويا به بازار سياه واحدهاي توليدي
به تعطيلي كشانده شوند .وی با بيان اينكه افزايش قيمت مرغ
با ورود ذرت و سويا به بازار سياه در راه است يادآور شد :حدود
 15روز است كه مرغداران براي تأمين ذرت و سويا با مشكالت
عديدهاي روبهرو هستند و اگر اين پروسه متوقف نشود ،عالوهبر
ضررهاي اقتصادي به توليدكنندگان مرغ ،تخممرغ و مرغ نيز در
مسير گراني گام خواهند برداشت.
محمدصادق حسني جوريابي مطرح كرد

عملكردضعيفدولتدرتخصيصاعتبار
بهطرحهايآبياريتحتفشار

عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي و محيطزيست
مجلس شوراي اسالمي گفت :بودجه در نظر گرفتهشده براي
وزارت جهاد كشاورزي در مقايسه با بودجه ساير وزارتخانهها با
وجود ميزان كاهشها راضيكننده است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از خانه ملت ،محمدصادق حسني جوريابي درباره
تأمين  85درصد از هزينه اجراي سيستمهاي آبياري تحت
فشار توسط دولت ،گفت :اليحه بودجه سال  ۹۸در برخي از
قسمتها با توجه به كاهش درآمد كشور نياز به اصالح دارد،
اما با درنظرگرفتن اهميت اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار
دولت نميتواند بودجه اين بخش را كاهش دهد.

اعتبارات اندک
برای اجرای سیستمهای نوین آبیاری

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان
اينكه دولت در پرداخت سهم  ۸۵درصدي خود براي اجراي
سيستمهاي آبياري تحت فشار بهدليل پايينبودن ميزان
اعتبارات تخصيصيافته وزارت جهاد كشاورزي عملكرد
ضعيفي دارد ،تصريح كرد :براساس گزارشهاي دريافتي
فعاليت در زمينه اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار بهدليل
كاهش ميزان اعتبارات محدود شده است .اين نماينده
مردم با تأكيد بر اينكه اعتبارات تخصيصيافته برای اجراي
سيستمهاي آبياري تحت فشار كافي نيست ،عنوان كرد :دولت
با توجه به كاهش درآمدها اولويتهاي ديگري دارد و احتماالً
اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار با وجود كاهش ميزان
مصرف آب كشاورزي در ميان اولويتهاي اول دولت نيست.
حسنی جوریابی درباره كاهش بودجه وزارت جهاد كشاورزي،
گفت :بودجه تمامي رديفها بايد با توجه به كاهش ميزان
درآمد دولت كاهش پيدا ميكرد ،اما وزارت جهاد كشاورزي
در مقايسه با ساير وزارتخانهها و سازمانها در زمينه كاهش
بودجه وضعيت بدي ندارد .وی در پايان خاطرنشان كرد:
بودجه در نظر گرفتهشده براي وزارت جهاد كشاورزي در
مقايسه با بودجه ساير وزارتخانهها ،با وجود ميزان كاهشها،
راضيكننده است.

پیشخوان

اعالم خطر دبيركل خانه كشاورز
نسبت به نابودي صنعت نيشكر كشور

صنعت نيشكر كه بخش عمده آن در شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي است در آستانه سقوط است .عيسي كالنتري،
دبيركل خانه كشاورز ،در جلسه شوراي مركزي خانه كشاورز
كشور ،اعالم كرد :آمارهاي مربوط به اين شركت نشان از
تاريخ اين هلدينگ عظيم است.
پايينترين عملكردها در طول
ِ
وي افزود :درحاليكه سال گذشته تاکنون حدود سهمیلیون
و  300هزار تن نيشكر برداشت شده بود ،در سال جاري و در
حال حاضر تنها  61هزار تن برداشت صورت گرفته است .وي
گفت :متأسفانه دکتر بخشنده ،معاون وزير جهاد كشاورزي،
با قانع کردن حجتي و اصرار و اعمال فشار ،وزارت اقتصاد را
بهعنوان سهامدار اصلي وادار کردند كه يك كارشناس را بدون
هيچ سابقه مديريتي به يكباره بهعنوان مديرعامل بزرگترين
هلدينگ صنايع كشاورزي كشور منصوب کند .كالنتري گفت:
حدود پنجميليارد دالر از سرمايه جمهوري اسالمي براي اين
صنعت هزينه شده است و با اين وضعيت از هماكنون بايد
براي آينده نزديك اين شركت اعالم خطر كرد و از همه مهمتر
حدود  ۲۰هزار شاغل اين هلدينگ ،آينده كاريشان در خطر
است .وي افزود :در اين مورد شخصاً پيگيري خواهم كرد.
دبيركل خانه كشاورز همچنين در بخشي ديگر از سخنان
خود با انتقاد از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي گفت :به نظر
ميرسد اين وزارتخانه پشت سپري به نام خودكفايي گندم
موضع گرفته و ضعفها و كاستيهاي ديگر در وزارتخانه را با
آن ميپوشاند .وي گفت :بهطور مثال بخش بازرگاني وزارت
جهاد كشاورزي كه در شرايط تحريم ،حساسترين بخش
وزارتخانه ميتواند باشد بسيار ضعيف عمل ميكند .كالنتري
همچنين با اشاره به بحران و ورشكستگي آب در كشور
گفت :تأمين آب مخصوص شرب ،بهداشت و صنعت در همه
نقاط كشور وظيفه دولت است و بايد در هر شرايطي و با هر
قيمتي تأمين شود .وي افزود :تاكنون ميلياردها تومان صرف
بهبود بهرهوري در آب شده؛ اما حتي يكدرصد از مصرف
آب كشاورزي كم نشده است .وي از وحدت مديريت بخش
توليد و بازرگاني انتقاد كرد و ادامه داد :درحالي افزايش قيمت
برخي اقالم كشاورزي مشاهده ميشود كه هزينه توليد آنها
هيچ افزايشي پيدا نكرده است كه اين پديده جز بهدليل ضعف
مديريت نظارتي رخ نميدهد.

