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«سبزینه» نظر مخالفان و موافقان استیضاح محمود حجتی را بررسی میکند

اخبار

کاهش 15درصدیقیمتآجیل
و خشکبار در سال آینده

رئیس اتحادیه صنف خشکبار کرمان از کاهش حدود  15درصدی
قیمت آجیل و خشکبار در سال آینده خبر داد و اظهار کرد :اکنون
قیمت آجیل نسبت به  10روز گذشته پنج درصد کاهش یافته است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،مهدی کیوانیمقدم اظهار کرد:
قیمت آجیل شب عید بین  45هزار تا  90هزار تومان و آجیلهایی
که در آنها مغز بیشتری استفاده شده است 110 ،هزار تومان است.
وی از ثبات قیمت خشکبار خبر داد و گفت :در روزهای پایانی سال
افزایش قیمت خشکبار نخواهیم داشت و شاید پنج درصد نیز کاهش
قیمت داشتهباشیم .وی با تأکیدبر آنکه در خشکبارهیچنوعکمبودی
نداریم ،تصریح کرد :امسال مردم نسبت به سال گذشته کمتر خرید
میکنند.اینمسئولافزود:درتعدادخریدارانآجیلکاهشینداشتیم،
اما در میزان خرید کاهش داریم ،برای مثال فردی که سال گذشته
یک کیلو آجیل میخرید امسال نیم کیلو میخرد .رئیس اتحایه صنف
خشکبار کرمان نوسانات جوی را از دالیل افزایش قیمت خشکبار
دانست و بیان کرد :سرمازدگی و خشکسالی باعث کاهش تولیدات
داخلی مواد اولیه خشکبار همچون پسته و بادام شد؛ همچنین افزایش
نرخ ارز باعث افزایش قیمت خشکبار وارداتی شد .برای مثال قیمت
بادام خارجی سال گذشته حدود  28هزار تومان بود که امسال و در
پی وقوع نوسانات ارزی قیمت این کاال به حدود  85هزار تومان رسیده
است .وی با بیان این مطلب که ارز چهارهزار و  200تومان به واردات
آجیل و خشکبار داده نمیشود ،اظهار کرد :قیمت آجیلهای وارداتی
براساس افزایش قیمت ارز افزایش پیدا کرده است ،اما تحریمها هیچ
تأثیری بر واردات نداشته است .کیوانیمقدم از کاهش  80درصدی
تولید پسته در سال جاری خبر داد و عنوان کرد :متأسفانه در پی این
تغییرات در بازار شاهد بودیم که حدود شش درصد از خشکبارفروشان
کرمانی پروانه کسب خود را در سال جاری باطل کردند .وی با اشاره
به اینکه کیفیت و مزه خشکبار ایرانی با خشکبار خارجی قابلمقایسه
نیست ،خاطرنشان کرد :خشکبار ایرانی کیفیت بسیار خوبی دارد و اگر
نوسانات جوی سال گذشته رخ نداده بود ،امروز با رشد صعودی قیمت
آجیل و خشکبار مواجه نبودیم .رئیس اتحادیه صنف خشکبار کرمان
اعالم کرد :قیمت آجیل شب عید بین  45هزار تا  90هزار تومان،
آجیلهایی که در آنها مغز بیشتری استفاده شده  110هزار تومان
است .وی به مردم توصیه کرد آجیل ایرانی تهیه کنند و این سفره
یکهزار ساله را جمع نکنند ،وی گفت :ما به کسبه نیز اعالم کردیم
انصاف را رعایت کنند .کیوانیمقدم در خصوص راهافتادن کمپین «نه
به آجیل» ،گفت :این کمپین تأثیری در میزان فروش صنف خشکبار
نداشته و افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردارند خریدشان را
انجام دادند ،افرادی که وضعیت مالی مناسبی نداشتند نیز بهاندازه
بودجهشانخریداریکردند.
معاون سازمان حمایت مطرح کرد

ثبت حدود ۲۰هزار شکایت مردمی
ازتخلفاتصنفیوغیرصنفیدربهمن

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان گفت :در بهمنماه ۱۹ ،هزار و  ۹۸۰فقره شکایت
مردمی از تخلفات صنفی و غیرصنفی دریافت و به آنها رسیدگی
شده است .از این تعداد به  ۶۵درصد شکایت رسیدگی شده و ۳۵
درصد باقیمانده نیاز به کار کارشناسی یا استعالم از مراجع ذیربط
است .بهگزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،شهرام
میراخورلو ،ضمن تشریح سیاستهای این سازمان برای تقویت سامانه
 ،۱۲۴اظهار داشت :موفقبودن در برخورد با تخلفات صنفی و کنترل و
رصد هرچه بهتر بازار ،مرهون ارتباط مستمر مردم با این سامانه است.
وی مردمیسازی نظارت را اصلی مهم برای موفقیت سازمان دانست.
وی با بیان اینکه از مجموع شکایات واصلشده در مدت مذکور۸۵ ،
درصد در بخش کاال و  ۱۵درصد در بخش خدمات بوده است ،تصریح
کرد :نان و میوه و سبزیجات و همچنین رستورانهای غذاخوری و
تعمیرگاههای خودروهای سبک بهترتیب بیشترین سهم شکایات را
براساس نوع خدمات به خود اختصاص دادهاند و گرانفروشی و تقلب
در صدر عناوین تخلف گزارشهای دریافتی قرار گرفته است .این مقام
مسئول ،همچنین درباره مصالحه قبل از شکایات نیز عنوان کرد :در این
مدت ،از مجموع شکایات رسیدگی شده که به تخلف منجر شدهاند،
 ۳۹۶فقره با برآورد ارزش بیش از  ۷۳میلیارد ریال در کارگروههای
رسیدگی استانی به مصالحه و جلب رضایت شاکیان منجر شده و بهتبع
از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است .معاون بازرسی و رسیدگی
به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید
بر اینکه ،تالش شده نتایج بررسی شکایات به شاکیان در اولین فرصت
و در کوتاهترین زمان اعالم شود ،یادآور شد :بازرسان این سازمان در
سراسر کشور همزمان به بازرسی از واحدهای صنفی ،صنعتی و خدماتی
میپردازند و در تهران نیز با استقرار در هفت منطقه ،پس از دریافت
شکایات ،در کمترین مدت در محل حضور یافته و نسبت به بررسی
شکایات و ارائه گزارش اقدام میکنند .میرآخورلو یکی از رسالتهای
مهم سازمان حمایت را ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه از طریق بازرسی
و نظارت بر تمامی واحدهای عمده و خرده فروش و تسریع در رسیدگی
به تخلفات و فرهنگسازی و گسترش نظارتهای مردمی عنوان کرد و
گفت:برایناساس،شهروندانمحترممیتوانندبامشاهدههرگونهتخلف
اقتصادیازقبیل گرانفروشی،کمفروشی،تقلب،عدمدرجقیمت،عدم
صدور فاکتور و سایر تخلفات اقتصادی از طریق سامانه  ۱۲۴مسئوالن
ذیربط را در جریان قرار داده تا رسیدگی الزم صورت پذیرد.
كنجاله سويا گرانتر شد

نقصدرسيستمتوزيع
عاملنابهسامانيبازار

رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي با بيان اينكه قيمت
كنجاله سويا مجددا ً افزايش يافته و به كيلويي حدود چهار هزار و
 700تومان درب مرغداري رسيده است ،گفت :سيستم توزيع نهادهها
و همچنين توزيع مرغ مشكل دارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر،
محمد يوسفي درباره اينكه چرا توزيع مرغ تنظيم بازاري از سوي دولت
منجر به كاهش قيمت اين كاال در بازار نميشود ،گفت :به اعتقاد من
سيستم توزيع اين كاال مشكل دارد .وي ادامه داد :با توجه به قيمت
نهادهها در بازار ،عرضه مرغ با قيمت ١١هزار و  ٥٠٠تومان براي مرغدار
به صرفه نيست .يوسفي قيمت  ١٦تا  ١٧هزارتومان مرغ را كاذب خواند
و افزود :نرخ منطقي اين كاال تا  ١٤هزارتومان است .وي درباره اينكه
آيا پيشبيني نميشود قيمت اين كاال در بازار افت كند ،گفت :تا ١٠
فروردينقيمتهادرهمينحدودفعليباقيميماند.يوسفيهمچنين
از افزايش قيمت سويا طي دو هفته اخير خبر داد و افزود :قيمت سويا
تحويل درب مرغداري در تهران به كيلويي چهارهزار و  700تومان
رسيده است .وي قيمت هركيلو ذرت را تحويل درب مرغداري در تهران
یکهزار و  750اعالم و اضافه كرد :قيمت ذرت تفاوت چنداني نداشته
است ،اما سويا بهدليل كمبود و نواقصي كه در سيستم توزيع وجود دارد
گران شده است .يوسفي ادامه داد :اخيرا ًوزارت جهاد بخشنامهاي صادر
كرده كه براساس آن كنترل و نظارت بر واردكنندگان و كارخانجات
روغنكشيشديدترميشود.اينفعالبخشخصوصيتوضيحداد:روند
واردات كنجاله بهدليل مسائل ارزي و نقل و انتقال آن مقداري با تأخير
مواجه شد .وي با اينكه دولت مرغي را كه  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان توزيع
ميكند با قيمت  ١١هزارتومان از مرغداران خريداري ميكند ،افزود:
مرغداراني كه مرغ خود را به قيمت  ١١هزارتومان تحويل ميدهند در
ازاي هركيلو مرغ هفت كيلوگرم دان تحويل ميگيرند .يوسفي با اشاره
به اينكه همه مرغداران نميتوانند اين كار را انجام دهند ،گفت :تعدادي
از زنجيرهها كه با دولت قرارداد دارند اين كار را ميكنند.

سبزینه

دوباره حجتي دوباره استیضاح

نادیا صمدی

وزير جهاد كشاورزي دولت دوازدهم باز
هم قرار است زير تيغ استيضاح نمايندگان
مجلس قرار بگیرد .وزارتخانهاي كه متولي
توليد غذاي كشور است ،از ابتداي فعاليت
دولت دوازدهم به محمود حجتي سپرده
شد تا با رعايت محورهايي كه رئيسجمهور
به وي ابالغ كرد و با تكيه بر وضعيت
بحراني آب ،به بهترين نحو مديريت شود.
اما وزير جهاد كشاورزي از سوي بخشي از
نمايندگان مجلس اكنون بار دیگر بهداليل
مختلف قرار است به جلسه استيضاح
فراخوانده شود.

استيضاح حجتي
به زيان كشاورزي است

در همين رابطه شمسعلي هاديزاده معلم،
عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ،در
گفتوگو با «سبزينه» با انتقاد از استيضاح
وزير جهاد كشاورزي و كمتوجهي مجلس
به نظرخواهي از فعاالن بخش خصوصي
در اينباره ،تجربه حجتي در حوزه وزارت
را ارزشمند و استيضاح وی را به ضرر
بخش كشاورزي دانست و افزود :متأسفانه
برخي نمايندگان مجلس بهجاي پيگيري
منافع ملي و در اختيار قرار دادن ابزارها
به دولت براي ايجاد اصالحات زيرساختي
در حوزه كشاورزي ،پيگير تحقق وعدههاي
منطقهاي خود هستند و روزي گندم،
روزي ذرت و روز ديگر سيبزميني را از
دغدغههای خود ميدانند .عضو كميسيون
كشاورزي اتاق بازرگاني ،با انتقاد از نحوه
پيگيري مطالبات كشاورزان توسط
نمايندگان مجلس گفت :وقتي مشورتي
درباره استيضاح وزير جهاد كشاورزي با
بخش خصوصي صورت نميگيرد ،اين
مسأله نشان ميدهد كه بخش خصوصي در
حوزه كشاورزي جايگاهي از نظر نمايندگان
ندارد .وي افزود :نمايندگان كميسيون
كشاورزي مجلس بدون رايزني با فعاالن
اقتصادي اين حوزه نميتوانند خروجي
مناسب داشته باشند و اين نشان ميدهد
كه رفع مشكالت كشاورزي بهصورت
ريشهاي مورد توجه بسياري از آنها نيست.
اين فعال بخش كشاورزي در بخش ديگري
از اظهارات خود درباره موضوع پايين بودن
قيمت خريد تضميني گندم كه ازجمله
داليل استيضاح حجتي از سوي نمانيدگان
مجلس اعالم شده ،گفت :بسياري از فعاالن
بخش خصوصي خريد تضميني را اقدامي
غلط عنوان ميكنند ،سالهاست در
حوزه كشاورزي اعالم كرديم كه بهجاي
خريد تضميني محصوالت كشاورزي،
دولتها اقداماتي براي ارزان تمام شدن
هزينههاي توليد كشاورزان انجام دهند.
هاديزادهمعلم به پايينتر بودن قيمت
محصوالت كشاورزي وارداتي اشاره كرد
و گفت :چرا بايد قيمت محصولي وارداتي
ارزانتر باشد و در اين شرايط نمايندگان
بهجاي قرار دادن ابزارهاي الزم برای
دولت بهمنظور توليد ارزانتر بهدنبال
خريد گرانتر در شرايطي باشند كه با
كاهش درآمدهاي دولتي روبهرو هستيم.
عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگانی با
اشاره به اقدامات مؤثر حجتي براي توسعه
كشاورزي ايران گفت :تجربه و مدت زمان
طوالني او در وزارت جهاد كشاورزي
ارزشمند است و با استفاده از ظرفيتهاي
مديران جوان در اين وزارتخانه و همچنين
قرار دادن ابزارهاي الزم از سوي مجلس
به دولت شاهد حل بسياري از مشكالت
در بخش كشاورزي خواهيم بود .وي افزود:
افرادي كه بهدنبال استيضاح وزیر هستند
بايد اين نكته را مدنظر قرار دهند كه در
شرايط فعلي جايگزيني براي وی وجود
ندارد و اداره اين وزارتخانه با سرپرست
آسيبهاي جدي در شرايط كنوني به
بخش كشاورزي كشور وارد ميكند.

مديريت درستي
در بخش كشاورزي وجود ندارد

احمدعلي كيخا ،رئيس كميسيون
كشاورزي مجلس شورای اسالمی ،نيز
در گفتوگو با «سبزينه» با بيان اينكه
استيضاحكنندگان وزير جهاد كشاورزي
از جريانهاي مختلف سياسي هستند،
گفت :نميتوان گفت جريانی خاصي اين
استيضاح را دنبال ميكند .در طول مدتي
كه رئيس كميسيون كشاورزي شدم از
حدود  ۱۵استان كشور بازديد داشتم.
داليل ،شواهد و قرائن همه نشان ميدهد
كه مديريت علمي و درستي در بخش
كشاورزي وجود ندارد .نمونه بارز آن را
ميتوان در تعيين نرخ تضميني گندم ديد.
كيخا يادآور شد :چندي پيش نمايندگان
اتحاديههاي مختلف همچون بنياد ملي
توانمندسازی گندمکارآن ،خانه كشاورز،
نظام صنفي و توليدكنندگان گندم در
كميسيون كشاورزي حضور پيدا كرده و
با رقم و عدد استعالم كردند كه سياست
قيمتگذاري گندم نهتنها درست نيست
كه بهنفع توليدكنندگان هم نخواهد بود.
آنها در همان جلسه گفتند كه مجوزي
از وزارت كشور براي تجمع در اعتراض به
اين تصميم گرفتند ،اما از آنها خواستيم
كه دست نگهدارند تا ما در مجلس شوراي
اسالمي به وظيفه خود عمل كنيم .رئيس
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي ادامه داد :اگر وزير جهاد كشاورزي
ميگويد قيمت تضميني گندم مورد قبول
او نيست ،انتظار ميرفت كه زيربار ظلم

بهارستان

پتانسیلکاهشقیمتموادغذایی
وجود دارد

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهپتانسیل
کاهشقیمتگوشتوسایرموادغذاییتاپایانسالوجوددارد،گفت:مشکل
فعلی سوءمدیریت است ،حداقل مسئوالن دلشان به رحم آید تا در بازار شب
عید شاهد کاهش قیمتها باشیم .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،زهرا
سعیدی،درتبییندالیلگرانیهایاخیربهخصوصگوشت،اظهارکرد:بنده
برای بررسی دقیق موضوع گوشت صحبتی با برخی واردکنندگان گوشت
داشتم که آنها تأکید میکردند در صورت دادن ارز نیمایی میتوانند گوشت
را بهقیمت کیلویی  ۷۰هزار تومان عرضه کنند ،اما این اتفاق رخ نمیدهد.
وی با بیان اینکه ناهماهنگیهای داخلی برای تأمین ارز وجود دارد ،ادامه
داد :بانک مرکزی با دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت
باید هماهنگیهای بیشتری داشته باشد ،چون ما در شرایط تحریم ظالمانه
باید بهگونهای رفتار کنیم که با مدیریت درست داخلی فشار را بر سفره
مردم کمتر کنیم .انتظار این است که مسئوالن هماهنگیهای بیشتری
داشته باشند که متأسفانه کوتاهیها و سوءمدیریت محرز است .سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پتانسیل برای
کاهش قیمت مواد غذایی وجود دارد ،گفت :اگر مدیران بخواهند میتوانند
قیمتها را کاهش دهند.

تا ۱۰سال آینده ۶،میلیون هکتار از اراضی
کشور بهآبیارینوینمجهزمیشود

نميرفت و به رئيسجمهور اعالم ميكرد
كه اين سياست را به نفع كشاورزان و
توليدكنندگان نميداند و در نهايت دولت
را همراهي نميكرد تا فرد ديگري انتخاب
شود .وي با بيان اينكه در چنين شرايطي
استيضاح بهنفع بخش كشاورزي است،
گفت :براساس قانون و براي هدايت دولت
بنابر فرمايش رهبري موضوع استيضاح را به
جريان انداختيم ،چون اطالعات ما بهعنوان
كميسيون تخصصي ميگويد كه نه تنها در
موضوع گندم ،بلكه در موارد ديگر متأسفانه
عملكرد وزارت جهاد كشاورزي منطبق بر
توسعه كشاورزي نيست ،بايد تا دير نشده
وضعيت را بهبود بخشيد.

استيضاح اينبار حجتي
با دفعات گذشته فرق ميكند

جالل محمودزاده ،نايبرئيس كميسيون
كشاورزي مجلس شورای اسالمی ،در
گفتوگو با «سبزينه» با بيان اينكه
استيضاح حجتي در صحن علني مجلس
مطرح خواهد شد ،گفت :سوءمديريت و
عدم انجام وظايف در اين وزارتخانه براي
نمايندگان محرز شده است .نايبرئیس
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به استيضاح
محمود حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،افزود:
كمبود شديد توليد محصوالت كشاورزي و
استراتژيك ،مانند گوشت قرمز ،مرغ و
تخممرغ در داخل كشور بخش ديگري از
سياستهاي غلط وزارت جهاد كشاورزي
در دوران مديريت محمود حجتي محسوب
ميشود؛ چراكه بهشدت در اين بخش
دچار كمبود هستيم و قيمتها هم در
حال افزايش سرسامآور است .نماينده
مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي
درباره ديگر محورهاي استيضاح حجتي
افزود :بهكارگيري افراد ناتوان و بازنشسته
در بخش كشاورزي بهعنوان معاونان اين
وزارتخانه ،همچنين عدم شفافيت وزارت
جهاد كشاورزي در اختصاص ارز به صادرات
و واردات محصوالت كشاورزي كه ارز دولتي
به محصوالت كشاورزي غيرضروري دادند،
درحالي كه محصوالت ضروري كه بايد به
كشور وارد ميشد شامل دريافت ارز نشدند،
ازجمله محورهاي اين استيضاح است.

وزير جهاد كشاورزي
ايرادات را رفع نكرد

علي ابراهيمي،عضو كميسيون كشاورزي
مجلس شورای اسالمی ،نيز در گفتوگو
با «سبزينه» ،با اشاره به داليل استيضاح
وزير جهاد كشاورزي گفت :بحث استيضاح
حجتي در شرايطي در مجلس مطرح
ميشود كه داليل استيضاح با دفعات قبل
تفاوتي نكرده است و نمايندگان مجلس
همان اشكاالت گذشته را مجددا ً مطرح
كردند .اين درحالي است كه اشكاالت وزير
جهاد كشاورزي همچنان مانند گذشته به
قوت خود باقي مانده است .وي ادامه داد :در
مذاكرات وزير جهاد كشاورزي با مجلس در
دفعات قبل عم ً
ال اتفاق قابل دركي رخ نداد،
بنابراين نمايندگان مجددا ً بحث استيضاح
وزير جهاد كشاورزي را مطرح كردند.
ابراهيمي افزود :در شرايط فعلي مباحثي
نظير پايين بودن قيمت گندم ،عدم تأمين
و تزريق نهادهها و كود شيميايي از عمده
داليل طرح استيضاح در مجلس است.
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس
يادآور شد :در زمينه پشتيباني امور دام
شركتهايي كه با وزارتخانه ارتباط دارند از
عهده امور برنميآيند .روي هم رفته قيمت
غيرمنطقي قيمت گندم و بحث تأمين كود
شيميايي از ديگر مواردي بود كه قرار بود
اصالح شود؛ اما متأسفانه تاكنون اقدام
اصالحي در اينخصوص صورت نگرفته
است .وي ادامه داد :درصورتيكه طرح
استيضاح وزير در صحن مجلس شوراي
اسالمي مطرح شود استيضاح حجتي قطعاً
رأي خواهد آورد.

نارضايتينمايندگان
از قیمت خريد تضميني گندم

از سوي ديگر بهروز نعمتي ،عضو کمیسیون
انرژی مجلس شوراي اسالمي ،در گفتوگو
با «سبزينه» در پاسخ به اينكه آيا امكان
منتفي شدن اين استيضاح وجود دارد
يا خیر ،گفت :وزير فرصتي خواسته تا

اطالعات جديد به نمايندگان بدهد ،اگر
اين اطالعات بررسي شود مشخص ميشود
كه استيضاح صورت خواهد گرفت يا خیر.
بايد ديد وزير چه مداركي براي نمايندگان
خواهد آورد .به هر حال استيضاحكنندگان
هر كدام نظراتي دارند و برخي از آنها نيز
موارد و مداركي از وزیر خواستهاند .اين
نماينده در پاسخ به اينكه اگر اين مدارك
از سوي وزير به استيضاحكنندگان داده
شود استيضاح منتفي خواهد شد ،گفت:
بايد ديد مدارك تا چه حد كامل هستند؛
اگر بخواهند استيضاحكنندگان از استيضاح
انصراف دهند ،بايد همه امضاي خود را
پس بگيرند .اين نماينده مجلس در ادامه
درباره داليل اين استيضاح نيز گفت :اين
استيضاح سياسي و جناحي نيست و تنها
دليل عمده آن نيز خريد تضميني گندم
است كه بسياري از نمايندگان از نحوه
عملكرد وزارتخانه و قيمتي كه براي خريد
گندم در نظر گرفتهاند ناراضي هستند.

حجتی رويه خود را اصالح كند

حسن نوروزي ،سخنگوي كميسيون
قضايي مجلس شوراي اسالمي ،هم در
گفتوگو با «سبزينه» با اعالم اين خبر كه
مصمم هستيم در روزهاي آتي وزير جهاد
كشاورزي را استيضاح كنيم ،در بيان داليل
آن گفت :طبيعتاً بايد قدرت كساني كه
در دوره تصدیگری حجتی به بيتالمال
دستاندازي ميكنند و قيمت گوشت،
واردات و صادرات را در اختيار دارند ،از
بين برود .نوروزي ادامه داد :هماكنون
قيمت گوشت گوسفند در گرجستان هر
كيلو  18هزار تومان است كه اگر وارد ايران
شود بايد  40هزار تومان شود ،بنابراين اگر
آقاي حجتي تا چند روز آينده رويه خود را
اصالح نكند ،قطعاً رأي اعتماد خود را از وي
پس خواهيم گرفت .وي تصريح كرد :اگر
اين اتفاق بيفتد ،وساطت روحانيوني كه در
داخل وزارت جهاد كشاورزي هستند ،هيچ
اثري نخواهد داشت و ما راه خود را خواهيم
رفت ،چراكه معتقديم اين افراد توجهي به
مسائل انقالب ندارند و دفاعشان از وزیر
بيهوده است .نوروزي خاطرنشان كرد:
در روزهاي آينده وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را هم احياء خواهيم كرد ،ضمن
اينكه اين بههم ريختگي ايجاد شده در اين
حوزه ناشي از عدم اتفاق نظر بين سازمان
تعزيرات ،بازرگاني اصناف ،اتحاديهها و
سازمان توسعه واردات و صادرات است.

طرح استيضاح حجتي
كليد خورد

ولي داداشي ،رئيس مجمع نمايندگان
گيالن ،نيز در گفتوگو با «سبزينه» با
اشاره به افزايش قيمت كاالهاي اساسي
اظهار كرد :وزارت جهاد كشاورزي بايد
هرچه سريعتر نسبت به تأمين كاالي
اساسي مردم ازجمله گوشت و مرغ دست
بهكار شود .داداشي با اشاره به افزايش
روزافزون قيمت مرغ و گوشت قرمز در
كشور افزود :مردم ب ه هيچوجه بيثباتي در
بازار را تحمل نمیكنند و بايد دولت برای
تثبيت بازار تمهيدات الزم را بينديشد.
رئيس مجمع نمايندگان گيالن با بيان
اينكه افزايش قيمت مرغ در گيالن به
هيچوجه پذيرفتني نيست ،تصريح كرد:
گيالن يكي از استانهايي است كه عالوهبر
توليد مرغ مورد نیاز استان ،اضافه توليد
خود را به استانهاي ديگر صادر ميكند،
لذا نبايد افزايش روزمره قيمت مرغ در
استان را شاهد باشيم .وي با بيان اينكه
تنها مرغ نيست كه دچار سردرگمي
شده و دولت نسبت به آن هيچ اقدامي
انجام نميدهد ،گفت :آرد ،گوشت قرمز
و محصوالت كشاورزي از عمده كاالهاي
ن جا
هستند كه دولت در تأمين و توزيع آ 
مانده است .داداشي با اشاره به موضوع آرد
و عدم توزيع آن در نانواييهاي كشور بيان
كرد :گرچه دولت اعالم كرده كه شيوه
توزيع آرد به روال گذشته برميگردد؛ اما
همچنان در اين بخش مشكالتي وجود
دارد كه نيازمند حل فوري است .وي از
استيضاح وزير جهاد كشاورزي در آينده
نزديك خبر داد و افزود :حجتي نتوانسته
نياز كشور به محصوالت كشاورزي ازجمله
گوشت قرمز و مرغ را تأمين كند ،هركسي
كه توفيق خدمت به مردم را ندارد بايد

صحنه را ترك كند و شخص ديگري
براي ادامه همكاري مديريت بخش تأمين
محصوالت كشاورزي را در دست بگيرد.
داداشي با اشاره به اينكه متأسفانه در
كشور هر محصولي كه عرضه آن كم يا
گران ميشود رغبت مردم براي خريد
آن بيشتر ميشود ،گفت :در كشورهاي
پيشرفته مردم با افزايش قيمت يك
محصول هيچوقت حاضر به خريد محصول
گران نميشوند؛ درحاليكه رفتار برخيها
كام ً
ال متفاوت است و اين نيازمند كار
جدي سازمان صداوسيما و رسانهها و
جرايد جهت آگاهي بخشي به مردم است.

اصرار كميسيون كشاورزي
بر استيضاح

شمساهلل شريعتنژاد ،ديگر عضو كميسيون
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي ،نيز در
گفتوگو با «سبزينه» عنوان كرد :اصرار
كميسيون كشاورزي بر استيضاح محمود
حجتي است .جمعبندي نظر كميسيون
اين بود كه وزير جهاد كشاورزي استيضاح
شود .وی ادامه داد :علت اين تصميم هم
ناكارآمدي وزير جهاد كشاورزي است.
حجتي در انتصابات و بهكارگيري همكاران
خود و نظارت بر عملكرد همكارانش دقت
نكرده است .مباحثي از اين دست بههمراه
مسائل مربوط به بيتوجهي به قيمتگذاري
و تنظيم بازار ،كميسيون كشاورزي مجلس
را به اين جمعبندي رساند كه وزير
استيضاح شود .شريعتنژاد ،حجتي را
ناتوان از انجام كار و حمايت از توليدكننده
بخش كشاورزي معرفي ميكند .به گفته
وی ،دولت اصرار بر تنظيم بازار و پايين
نگهداشتن قيمت محصوالت كشاورزي
دارد و انتظار از وزير جهاد كشاورزي اين
است كه از توليدكننده بخش كشاورزي
دفاع كند .به اعتقاد شريعتنژاد فضاي
مجلس براي رأيآوردن مجدد حجتي
مهيا نيست .البته وی تأكيد ميكند :نتيجه
نهايي پس از شنيدن دفاعيات حجتي
مشخص خواهد شد .شايد توضيحات وزير
به نحوي بود كه نمايندگان قانع شدند و
تصميم ديگري گرفتند.

داليلاستيضاحكنندگان
قانعكنندهنيست

از سوي ديگر علياكبر كريمي ،عضو
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،در گفتوگو با «سبزينه» خود را
از مخالفان استيضاح وزير جهاد كشاورزي
دانست و در اينخصوص عنوان كرد :جزو
امضاكنندگان استيضاح نيستم و موافق
اين استيضاح هم نيستم .كريمي درباره
داليل مخالفت خود با استيضاح يادآورشد:
امضاكنندگان مهمترين محور استيضاح
را پايينبودن قيمت تضميني گندم اعالم
كردهاند؛ درحاليكه وزارت جهاد كشاورزي
هيچ گناهي در اينباره ندارد و قيمت خريد
تضميني گندم را وزارت جهاد كشاورزي
تعيين نميكند.

ضعف در مديريت ستادي

اسداهلل عباسي ،عضو کمیسیون تحقیقات
و آموزش مجلس شورای اسالمی و
نماينده مردم رودسر در مجلس ،نيز كه
طرح استيضاح را امضاء نكرده است،
گفت :درحالحاضر وزير جهاد كشاورزي
تاكنون دوبار استيضاح شده و مجددا ً
از مجلس رأي اعتماد گرفته است .وی
اگرچه استيضاحكننده نيست؛ اما عملكرد
وزارت جهاد كشاورزي در حوزه تحقيقات
را هم غيرقابلدفاع توصيف ميكند؛ زيرا
به اعتقاد نماينده رودسر بخش تحقيقات
بايد به سرعت در راستاي بهبود و اصالح
محصوالت كشاورزي و دامي و آبزيپروري
متناسب با شرايط خشكسالي در كشور
وارد عمل شود؛ اما در اين حوزه سرعت
كافي وجود ندارد .عباسي همچنين عملكرد
وزير در بخش مديريت ستادي را ضعيف
دانسته و نگاه مديريتي حاكم بر وزارتخانه را
مربوط به دهههاي  ۶۰و  ۷۰اعالم كرد .وی
درباره احتمال رأي اعتماد مجدد مجلس به
حجتي گفت :همهچيز بستگي به پاسخهاي
وزير جهاد كشاورزي دارد .رأي نمايندگان
بهزودي ،دومينويي را در بخش كشاورزي
رقم خواهد زد كه نتيجه آن براي هيچكس
مشخص نيست.

عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :حدود یکمیلیون و
 ۸۰۰هکتار از اراضی کشور در پوشش آبیاری نوین قرار گرفتهاند ،هرچند
اراضی آبی در ایران حدود ششمیلیون هکتار است .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از خانه ملت ،علیمحمد شاعری  با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش
مصرف و هدررفت آب در کشور و راههای ممانعت از این اتفاق ،گفت :حدود
 90درصد مصرف و هدررفت آب در بخش کشاورزی اتفاق میافتد و 10
درصد باقیمانده میان آب شرب ،مصرف صنعتی و حقابههای محیطزیستی
ش از
تقسیم میشود ،لذا برای حل معضل آب در کشور باید ابتدا مصرف بی 
اندازه آب در بخش کشاورزی حل شود .نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اصلیترین راه برای جلوگیری از
هدررفت آب در عرصه کشاورزی راهاندازی سامانههای نوین آبیاری است،
شهای سنتی و باز انجام
افزود :آبیاری در بسیاری از اراضی کشور با رو 
میشود ،به همین دلیل میزان تبخیر و هدررفت آب بسیار باالست و طبق
آخرین گزارشها در خوشبینانهترین حالت بهرهوری بهرهبرداری از آبیاری
در کشاورزی ایران  40درصد است و  60درصد آب تلف میشود .وی اضافه
کرد :تصفیه فاضالبهای روستایی و شهری راه دیگری برای جلوگیری
از هدررفت آب و استفاده این آب در مصارف صنعتی است .کاهش تولید
محصوالت آببر ازجمله راهکارهای دیگر است که با بهکارگیری آنها میزان
هدررفت آب کاهش پیدا خواهد کرد .شاعری درحالیکه معتقد است با
بهکارگیری راهکارهای فوق میتوان هدررفت آب در حوزه کشاورزی را از 90
درصد به  60درصد رساند ،ادامه داد :برنامه ششم توسعه کشور نیز کاهش
مصرف آب در کشاورزی را الزام کرده است ،ضمن آنکه برای کاهش مصرف
آب شرب نیز باید کنترلهای آب را در منازل ،واحدهای صنعتی و تجاری
هوشمندسازی کرد .عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان
اینکه نباید به ساختمانهای نوساز که تجهیزات هوشمندسازی مصرف آب
را نصب نکردهاند پایان کار داده شود ،تأکید کرد :برخورد جدی با پرمصرفها
راهکار دیگری است که باید جهت کاهش مصرف آب شرب اعمال شود ،در
کشورهای اروپایی مانند آلمان میزان مصرف سرانه آب برای هر نفر 120لیتر
و این سرانه برای هر ایرانی 200لیتر است ،درحالیکه میزان بارندگی آنها دو
برابر ایران است .بهگفته شاعری دولت در زمینه ایجاد سامانههای نوین آبیاری
اقدامات مؤثری انجام داده است و حدود یکمیلیون  700تا یکمیلیون و
 800هکتار از اراضی کشور در پوشش آبیاری نوین قرار گرفتهاند ،هرچند
اراضی آبی در ایران حدود ششمیلیون هکتار است.
مهرداد بائوج الهوتی مطرح کرد

هدف ایران برای افزایش دو برابری
سهم خود از بازار کشورهای منطقه

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی گفت۱۵ :
کشور همسایه از نظر صادراتی کشورهای هدف هستند تا بتوانیم سهم
دو درصدی صادرات خود را از بازار موجود به دو برابر افزایش دهیم.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،مهرداد بائوج الهوتی در تشریح
نشست این فراکسیون با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در
این جلسه مباحث متنوعی مطرح شد که یکی از موارد مهم آن در زمینه
خودرو بود .براساس گزارشهای ارائهشده خودرو ،سفارش متقاضیانی
که با تأخیر مواجه شده بودند تحویل داده شده است .نماینده مردم
لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در زمینه تعدیل قیمت خودروها در حال تدبیر است تا شرایط
مناسب فراهم شود ،تصریح کرد :نکته بسیار مهم دیگری که مطرح شد
بحث جدیگرفتن معدن بود ،ایران یکی از کشورهای غنی دنیا از نظر
معدن است و ما میتوانیم صادرات مواد معدنی را جایگزین صادرات نفت
کنیم .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید
کمک کنیم تا حدود یکمیلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای
توسعه معادن سرمایهگذاری شود ،ادامه داد :در زمینه استعداد کشورهای
همسایه نیز در این جلسه مواردی مطرح شد .این کشورها حدود یکهزار
و  300میلیارد دالر واردات دارند که رقم بسیار باالیی است و باید از آن
استفادهکنیم.

ادامه یادداشت از صفحه اول
وزيران مجموعه تيمي را تشكيل ميدهند كه نيازمند مربياني كارآزموده،
صاحبسبك و دارای استراتژي اقتصادي تحوليافته علمي و اجرايي در
جهان پيشرفته امروزي هستند كه بهصورت حرفهاي هدايت میشوند تا
به هدفِ نهايي يعني ُگل پيروزي نظام اقتصادي پايدار برسند؛ بهطور مثال
دستیابیبهامنيتغذاييكشورباسيستمكشاورزيپايداروتوسعهيافته.
نمايندگان محترم مجلس و دولتمردان ،استيضاح وزيران اص ً
ال چاره حل
مشكالت اقتصادي نيست ،بلکه فقط هزينهها از جيب مردم افزايش پيدا
ميكند .درد كشور ،نداشتن نظام اقتصادي تثبيت شده و درمان علمي
آن است .با سيستم اقتصادي جزيرهاي و سنتي نميتوان فعاليتهاي
علمي و اجرايي بلندمدت در بخشهاي اقتصادي كشور را مديريت كرد.
درحالحاضر عم ً
پارادوكس تفكرات سنتي اقتصادي جمهوري اسالمي
ال
ِ
را با نگرشهاي نظام مديريتي و اقتصادي پيشرفته كه جهان را متحول
كرده ،شاهد هستيم .متأسفانه مسئوالن نظام بهجاي تفكر نسبت به
اصالح بنيادي زيرساختهاي اقتصادي با برنامهريزي جامع بلندمدت،
به تفكرات روزمرگي روي آوردهاند و تماماً به تبليغات ساختگي دلخوش
كردهاند و به آن مباهات ميورزند .درحاليكه دورنماي تحوالت ،رشد و
توسعه اقتصادي و برنامهريزي كشور دوري ُجستن از خود بزرگبيني و
انتظارات روزمرگي (مثل كرهشمالي) و غافل شدن از عمق زيرساختهاي
فكري است .بنده بهعنوان معلمي كوچك هيچ نوع وابستگي مادي به
مسئوالن جهاد كشاورزي ندارم و اگر عنوان كنم از سوي برخي هم مورد
كملطفي قرار گرفتهام ،اغراق نيست .بديهي است نخبگان و شايستگان در
رأس امور كشاورزي نيستند ،از قبل هم نبودهاند .در نظام اقتصاد سنتي
و قبيلهاي رانت و سفارش شاخصه اثبات شده نظام مديريتي آن است،
جهاد كشاورزي نيز از آن مستثني نيست .تكرار ميكنم تا زمانيكه نظام
اقتصادي كشور مبتنيبر يكي از دو نظام اقتصادي خصوصي و رقابتي يا
دولتي و بسته با بهكارگيري شاخصهاي علمي هر يك از دو نظام موردنظر
قرار نگيرد ،استيضاح وزيران و بركناري ،نمايش و ُمسكن براي دردهاي
بنيادين اقتصاد جامعه با هزينههاي هنگفت از جيب مردم است.
تحلیلگربخشکشاورزی

