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پیشخــوان
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

راهاندازی  2هزار و  500مرکز
خدمات کشاورزی در دهستانها

تولیدگندم
امسال از  ۱۴میلیون تن فراتر میرود

مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی گفت :امس��ال تولید گندم در
کشور بهعلت شرایط اقلیمی مساعد و اجرای برنامهها و نظارتهای وزارت
جهاد کشاورزی از مرز  ۱۴میلیون تن فراتر خواهد رفت.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،اس��ماعیل اسفندیاریپور در حاشیه
بازدید از مزارع گندم شهرس��تان نیر و اردبیل اظهار داشت :برداشت گندم
از  ۹اس��تان گرم و خش��ک جنوب کشور شروع شده و آخرین میزان گندم
خریداری شده هم از مرز  1/6میلیون تن گذشته است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی میزان سطح زیرکشت گندم در
کل کشور را کمی بیش از شش میلیون هکتار عنوان کرد و افزود :یکسوم
این میزان بهصورت آبی و مابقی بهصورت دیم کشت شده است.
وی بیانکرد :در سال زراعی جاری بیش از یکمیلیون و  ۱۰۰هزار هکتار
از مزارع گندم کشور نیز با انواع بیماری برگی و خوشه گندم درگیر بود که
با اقدام بهموقع و موثر این بیماریها کنترل شد.
اسفندیاریپور با بیان اینکه میزان تولید گندم در ایران بیش از نیاز مصرف
داخلی خواهد بود ،گفت :برآورد میش��ود که امس��ال میزان خرید بیش از
نیاز کشور باشد.
وی از دس��تگاههای تأمینکننده اعتبار خرید تضمینی گندم بهویژه بانک
مرکزی و بانکهای عامل خواست تا تسهیالت و منابع مورد نیاز را در زمان
مناسب در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا وجوه گندم خریداری
شده از کشاورزان بهموقع به آنها پرداخت شود.
مج��ری ط��رح گن��دم وزارت جهاد کش��اورزی بهکارگیری یک ش��رکت
دانشبنیان در کن��ار فعالیت بخش دولتی در مرکز تحقیقات کش��اورزی
اردبیل را کاری ارزش��مند ارزیابی کرد و گفت :این ش��رکت اقدامات خوبی
را در زمینه معرفی ارقام جدید مقاوم به کمآبی ،زودرس��ی و مباحث کیفی
گندم در دستورکار دارد که مکمل برنامه بخش دولتی است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حمایت از این
شرکتهای دانشبنیان برای معرفی ارقام جدید گندم افزود :در سایه تالش
مجریان و محققان کشت گندم ،مزارع درجه یک و استاندارد زیادی در این
استان کشت شده که بهراحتی  ۹تن عملکرد در هر هکتار را خواهند داشت.
وی حمایت از تولید و معرفی ارقام جدید توسط بخش خصوصی را ازجمله
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و افزود :در سالهای اخیر ۲۱
رقم جدید گندم معرفی شده که این فرآیند میتواند توسعه و استمرار پیدا
کرده و به پایداری تولید و تحکیم امنیت غذایی کشور کمک شایانی کند.

مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی:

ایران در جایگاه ششم تولید قارچ
در دنیا قرار دارد

مدیرکل دفتر امور گلخانهه��ا ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد
کشاورزی با بیان اینکه ایران در جایگاه ششم تولید قارچ در دنیا قرار دارد،
گفت :درحالحاضر حدود  ۱۸۰هزار تن قارچ در کشور تولید شده است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایس��نا ،غالمرضا تقوی با بی��ان اینکه
درحالحاضر میزان تولید قارچ در کشور حدود  ۱۸۰هزار تن است و بیش از
سه هزار واحد بزرگ و خرد اقتصادی در این بخش مشغول فعالیت هستند،
گفت :براساس پیشبینیها سرانه مصرف قارچ در کشور بیش از  1/5کیلو
در سال است و از لحاظ تکنولوژی تولید قارچ هم در شرایط خوبی هستیم.
وی ادامه داد :بیشترین میزان تولید قارچ در کش��ور متعلق به استانهای
تهران و البرز و سپس قزوین ،اصفهان و مازندران است .میزان تولید قارچ در
استان تهران طی سال گذشته حدود  ۳۵هزار تن بود که پیشبینی میشود
امسال به بیش از  ۴۰هزار تن برسد.
مدیرکل دفتر امور گلخانهه��ا ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد
کش��اورزی اضافه کرد :حدود  ۹۸درصد نهادههای مورد نیاز قارچ در کشور
تأمین میش��ود و میزان اندکی وابستگی در بخش اسپان و خاک پوششی
وجود دارد که آن هم با اقدامات تحقیقاتی در کشور تأمین خواهد شد.
تقوی به قیمت قارچ فله نیز اش��اره کرد و گف��ت :درحالحاضر قارچ فله با
قیمت هر کیلو  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان بهفروش میرس��د که قیمت آن در
بستهبندی حدود دو تا سه هزار تومان بیشتر است.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا ش��یوع کرونا تأثیری در خرید و فروش
قارچ داش��ته اس��ت یا خیر گفت :در اس��فندماه بهدلیل کاهش صادرات و
کاهش میزان مراجعه مردم به رستورانها و اغذیهفروشیها فروش قارچ کم
شد ،اما در فروردین میزان مصرف قارچ رشد خوبی داشت.

مدیرکل دفتر امور گلخانهه��ا ،گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد
کش��اورزی در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود گفت :تم��ام قارچها در
شرایط اس��تریل تولید شده و بازرسیها الزم نیز انجام میشود؛ بنابراین از
لحاظ س�لامت هیچ مشکلی ندارند .البته بسته به نیاز بازار و سرانه مصرف
بعضاً ممکن اس��ت قارچها در مغازهها باقی بمانند .باید توجه شود که قارچ
باید از لحاظ ظاهری سالمت خود را حفظ کرده باشد و تازگی در محصول
دیده ش��ود .هر چه ضربه خوردگی و تیرگی کمتر باش��د کیفیت قارچ بهتر
است .همچنین قارچ خریداری شده ،باید پس از خرید سریعاً در جای خنک
نگهداری و زود نیز مصرف شود.

صادرات  ۵هزار تن هلو و شلیل از مازندران

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران با اش��اره به آغاز برداشت هلوی
پیشرس از باغهای استان میزان صادرات این محصوالت را در سال گذشته
بیش از پنج هزار تن اعالم کرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،عزیزاهلل شهیدیفر سطح باغهای سیاه
ریشه ازجمله هلو و شلیل را در مازندران هفت هزار و  ۵۰۰هکتار بیان کرد
و گفت :در اس��تان س��ه نوع رقم هلوی پیشرس ،میانرس و دیر رس در
مجموع به میزان بیش از  ۲۰۰یک هزار تن تولید میشود.
وی با اش��اره به ارزآوری محصوالت باغی ازجمله هلو و ش��لیل در مازندران
گفت :سال گذشته محصوالت اس��تان به کشورهایی نظیر روسیه ،عراق و
دیگر کش��ورهای عربی صادر شده است .رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی
مازندران با بیان این اس��تان دومین تولیدکننده محصوالت هلو و شلیل در
کشور محسوب میشود ،ادامه داد :شمار بهرهبرداران محصوالت هلو و شلیل
هشتهزار و  ۵۰۰نفر است .تنوع ارقام میتواند در مدیریت برداشت و بازار
کمک زیادی کند و امسال بهدلیل مناسب تغذیه تولید محصوالت در استان
افزایش چشمگیری داشته است.

بیتدبیری ،عامل اصلی نابسامانی بازار محصوالت کشاورزی است

کاهش  ۹۶درصدی قیمت پیاز در یکسال
سبزینه

علی عبدالخالق

فقدان تعادل عرضه و تقاضا در بازار محصوالت
كشاورزي مشكل هميشگي اين بخش از اقتصاد
كش��ور بوده اس��ت .اين نابهس��امانيها در بازار
محصوالت كش��اورزي آنقدر اتفاق افتاده است
كه شايد بس��ياري پذيرفتهاند نوسان قيمت در
بازار محصوالت كش��اورزي ايران از ويژگيهاي
ذاتي اين بازار است .پیاز که سال گذشته قیمتی
نجوم��ی را تجربه کرد ،امس��ال ب��ا کاهش ۹۶
درصدی قیمت مواجه شد ،بهگونهای که برخی
از کش��اورزان محصول خ��ود را در مزارع رها یا
ن کردند.
اینکه آن را فرش خیابا 
در سال زراعی گذشته قیمت پیاز به  ۱۵و حتی
 ۱۷هزار تومان نیز رسید و چنین اتفاقی باعث
افزایش انگیزه برای کش��ت این محصول شد تا
جاییکه فقیر ،غنی ،کشاورز و کارمند به کاشت
پی��از اق��دام کردند و اینک مش��اهده میکنیم
افراد زیادی درپی همین کش��تهای بیرویه،
س��رمایههای خ��ود را از دس��ت دادهاند و گروه
گروه به جمع بدهکاران بانکی میپیوندند .باید
بگوییم حکایت امروز بازار آش��فته پیاز ،همه را
سرگردان کرده ،عدهای توپ را در زمین وزارت
جهاد کش��اورزی و برخی ه��م در زمین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت میاندازند و عدهای هم
تدابیر و سیاس��تهای غیرکارشناسی را عامل
اصلی بازار نابهس��امان پیاز و س��ایر محصوالت
کشاورزی میدانند.
اهالی جنوب کرمان زندگی پیچیدهای ندارند،
ش��غل اول و آخر همهشان کش��اورزی است و
چش��م امیدشان به یک بازار منصفانه است۸۰ .
درصد از جمعیت یکمیلیون نفری این منطقه
به کشاورزی مشغولند.
سوالی که این روزها ذهن همه ما را درگیر کرده
این است ،پیازی را که در میوهفروشیهای شهر
سه تا ش��ش هزار تومان عرضه میشود ،چرا از
کش��اورزان به قیمت  ۳۰۰تومان (س��ه درصد
قیمت پارسال) خریداری میکنند.
احمد ُمالزاده ،در پیازکاری اس��تاد و صاحبنام
است ،او به ایرنا گفت :برای کشت یکهکتار پیاز
باید  ۱۰۰میلیون تومان هزینه کرد.
او اظهار کرد :برای خرید بذر یارانهای اقدام کردم
و مسئول مرکز خدمات کش��اورزی گفت باید
حتماً به سایت مرکز مراجعه و زمین کشاورزی
خ��ود را ثبت کنید ،تا براس��اس میزان س��طح
زیرکشت بتوانید بذر یارانهای دریافت کنید.
م�لازاده با بیان اینکه ه��ر قوطی بذر یارانهای
 ۶۰۰ه��زار توم��ان و همان بذر در ب��ازار آزاد از
 2/5تا چهار میلیون تومان به فروش میرس��د،
تصری��ح کرد :برای کش��ت هر هکت��ار پیاز ۱۰
قوط��ی  ۳۸۰گرمی بذر نی��از داریم که با تعرفه
دولتی ش��ش و آزاد  ۴۰میلی��ون باید پرداخت
ک هکتار
کنی��م ،لذا کش��اورزی که بی��ش از ی 
پیاز م��یکارد باید بذر آزاد تهیه کند ،چون بذر
یارانهای بیشتر از  ۱۰قوطی عرضه نمیشود.
مالزاده اظهار داش��ت :ارزانتری��ن زمین برای
کش��اورزی در مناط��ق دور ،ب��هازای هر هکتار
 ۱۵میلیون تومان است ،اما زمینهای مرغوب
جیرفت را میتوانیم هکتاری  ۳۶میلیون تومان
و بیشتر نیز اجاره کنیم.
او هزینه آمادهسازی زمین برای کشت با تراکتور
را ه��م دو میلیون تومان در هکتار عنوان کرد و
گفت :برای آبیاری قطرهای هر هکتار  11حلقه
نوار ت ِیپ (لولههای پالس��تیکی یکبار مصرف)
نی��از داریم که برای خرید این نوارها دو میلیون
توم��ان و برای اجرا روی زمین  ۶۰۰هزار تومان
باید پرداخت کنیم .برای کش��ت هر هکتار هم
ب��ه  ۷۰تا  ۸۰کارگر نیاز داریم و هزینه یک روز
کارگر  ۱۰۰هزار تومان اس��ت .این قیمت بسته
به جنس��یت و س��ن کارگر تا  ۲۰۰هزار تومان
افزای��ش پیدا میکند .از هر هکتار زمین حدود
 ۴۰ت��ا  ۵۰تُن پیاز برداش��ت میش��ود و برای

وضع تعرفه ۱۰هزار تومانی اقدامی غیرکارشناسی بود
س��عید برخوری ،رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی جنوب کرمان و دکترای کشاورزی ،اظهار
داشت :طی سال زراعی جاری شش هزار هکتار از اراضی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان
به کشت پیاز اختصاص یافت.
او نی��ز وضع تعرفه  ۱۰هزار تومانی برای صادرات پیاز را یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت این
محصول و اقدامی غیرکارشناس��ی عنوان کرد و افزود :این تعرفه از پانزدهم اس��فندماه وضع و
باعث ش��د تا کش��اورزان محصول پیاز خود را برداشت نکنند تا پس از آزاد شدن تعرفه بتوانند
با قیمت بیشتری محصول خود را به فروش برسانند .برخوری کرونا را دومین عامل مهم اُفت
قیمت پیاز برشمرد.
مسلم مروجی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان ،هم اظهار داشت :درمورد
وضع تعرفه صادرات بر محصوالتی همچون پیاز و گوجه در ستاد تنظیم بازار کشور تصمیمگیری
میشود و در این ستاد نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور دارد.
وی با بیان اینکه در س��نوات گذش��ته وزارت جهاد کش��اورزی متولی اع�لام صادرات یا منع
آن ب��ود ،افزود :درصورتیکه قیمت یک محصول در داخل کش��ور افزایش پیدا میکرد ،جهاد
کشاورزی حذف صادرات آن محصول را اعالم میکرد ،اما امروز وزارت صمت با توجه به اصرار
صادرکنندگان مبنیبر اینکه اگر صادرات حذف شود بسیاری از مشتریان خارجی را از دست
میدهند ،اقدام به وضع تعرفه صادراتی کرده است.
به گفته مروجی ،وضع تعرفه صادراتی برای تنظیم قیمت محصوالتی است که در داخل عرضه
میشود؛ از اینرو ستاد تنظیم بازار کشور با حضور اعضاء و کارشناسان بر اساس شرایط کشور
تدابیر الزم را اتخاذ میکند .در اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت هر کیلوگرم پیاز
برای مصرفکننده به  ۱۷هزار تومان هم رسید و این موضوع باعث وضع تعرفه بر صادرات این
محصول شد.

برداش��ت محصول هم بهطور
میانگین  ۱۰میلیون تومان
هزینه میش��ود .اگر پیازکار
محصول خ��ود را در مزرعه
بفروشد هزینه حمل نمیپردازد،
اما اگر بخواهد محص��ول را به تهران
بفرستد حداقل باید  3/5تا چهار میلیون
تومان هرینه حمل کامیون را پرداخت کند.
دالالن هر کیلو پیاز را
 ۳۰۰تومان میخرند
ام��روز دالالن هر کیلوگرم پی��از را  ۳۰۰تومان
خریداری میکنند و باید بدانید اگر هر کیلوگرم
پیاز س��ههزار تومان به فروش برس��د ،کشاورز
توانسته فقط هزینههایش را برگرداند.
جهانبخ��ش بهزادنژاد ،یکی از صادرکنندههای
نمونه کشور و دارای مدرک دکترای کشاورزی
اس��ت .او نبود آمار واقع��ی از میزان نیاز داخلی
کش��ور به پیاز را عامل مه��م بیبرنامگی برای
ف��روش این محص��ول عنوان ک��رد و گفت :تا
زمانیکه نیاز واقعی بازار داخل کشور مشخص
نشود ،تمامی برنامهریزیها و تصمیمگیریها
بدون خروجی مطلوب است و ما باید بر اساس
نیاز داخل برای تولید برنامهریزی کنیم و برای
تولید مازاد هم برنامه صادراتی داشته باشیم.
بهزادن��ژاد با بی��ان اینکه س��ازمان حمایت از
مصرفکنن��ده یک آمار دقیق و واقعی از میزان
نیاز داخل کش��ور ندارد ،بیان داشت :بر اساس
آمارهای واقعی بهراحتی میتوان نیاز داخل را
تأمین و محصوالت مازاد را صادر کرد.
این صادرکنن��ده کهنهکار اعتق��اد دارد تولید
باید بر اس��اس نیاز واقعی کشور برنامهریزی و
در کنار ب��ازار داخل ،صادرات هم دیده ش��ود.
وی مش��کل دیگر فروش محصوالت کشاورزی

را فراهم نبودن زیرساختها عنوان کرد و گفت:
وقتی زیرساختها فراهم نباشد ،امکان صادرات
ه��م وجود ن��دارد و زیرس��اخت مه��م در این
حوزه ،ارائه یک آمار دقیق و کارشناس��ی شده
از میزان نیاز داخلی کش��ور به انواع محصوالت
کشاورزی است.
نبود تناسب الزم بین نیاز بازار و تولید
بهزادنژاد اظهار داش��ت :آنچه مس��لم است این
اس��ت که افزایش قیمت پیاز در س��ال گذشته
باعث افزایش بیش از حد س��طح زیرکشت این
محصول شد و نبود تناسب الزم بین نیاز بازار و
تولید ،کاهش  ۹۶درصدی قیمت این محصول
را رقم زد .وزارت جهاد کش��اورزی باید با توجه
به شرایط سال گذشته پیاز برای افزایش سطح
زیرکشت این محصول برنامهریزی و تدابیر الزم
را اتخاذ میکرد.
این فعال اقتصادی بر ل��زوم افزایش نظارتها
بر خردهفروش��یها نی��ز تأکید ک��رد و گفت:
ب��ا نظارت بیشتر بر خردهفروش��یها ش��اهد
کاهش حباب قیمتی از مزرعه تا میوهفروش��ی
خواهی��م بود .متأس��فانه در این خالل ،نظارت
الزم انجام نمیش��ود و این نبود نظارت موجب
افزایش حبابی قیمتها از مزرعه تا میوهفروشی
شده است.

تعرفههای شناور
چاره تعادل بین عرضه و تقاضا
بهزادنژاد تعرفههای ش��ناور را چاره تعادل بین
عرضه و تقاضا در داخل عنوان کرد و گفت :اگر
دولت یک قیمت مناس��ب را بهعنوان مبنا قرار
دهد و براس��اس این مبنا اگر قیمت پایین آمد،
تعرفه صفر و اگر این عدد باال رفت برای حمایت
از مصرفکنن��ده داخل��ی ،تعرفه ب��ر صادرات
وضع ش��ود .اگر این قاعده بر تمامی محصوالت
کش��اورزی حاک��م ش��ود ،ش��اهد مش��کالت
همیش��گی کاهش قیمت پی��از ،گوجه و دیگر
محصوالت کشاورزی نخواهیم بود.
او به نکتهای قابل تأمل اش��اره کرد و گفت :اگر
سامانه تعرفههای ش��ناور به گمرک و میادین
ترهبار متصل ش��ود ،تمامی فعالیتها بهصورت
لحظهای انجام میشود.
بهزادنژاد به کش��اورزان هم ایرادی کارشناسی
وارد کرد .او نفروختن محصول در شرایط قیمت
باال توسط کشاورز را سیاستی اشتباه عنوان کرد
و گفت :این موضوع باعث وضع تعرفه صادراتی
میشود .کشاورزان در ش��رایط افزایش قیمت
محصول نباید ب��ه امید افزایش بیشتر قیمت،
محصول خود را در زمین کش��اورزی نگهدارند؛
چراک��ه با افزای��ش قیمت محص��ول در داخل
کش��ور تعرفه بر صادرات وضع میش��ود و این
زیان
اتفاق شرایط کشاورزی را به سمتوسوی ِ
کشاورز هدایت میکند.
نقش کرونا در کاهش قیمت پیاز
این صادرکننده نمونه کشور شیوع ویروس کرونا
را یکی از عوامل مهم کاهش قیمت محصوالت
کشاورزی برش��مرد و اظهار داشت :همانگونه
که دیدیم انتشار این ویروس ناخوانده تعطیلی
رستورانها ،تاالرها و مراسم مذهبی و جشنها
را بهدنبال داش��ت که این موضوع باعث کاهش
نیاز داخل کش��ور به محصوالت کش��اورزی
همچون پیاز و گوجه شد.
وی وضع تعرفه  ۱۰هزار تومانی بر پیاز
را یک حرکت غیرکارشناسی برشمرد
و تصری��ح کرد :وضع تعرفه صادرات
دقیق��اً زمانی بود که هن��وز پیاز در
کشورهای هدف صادرات برداشت
نش��ده بود و این فرص��ت خوبی را
ب��رای صادرات فراهم ک��رده بود؛ اما
تعرفه صادراتی زمانی برداشته شد که
محصول پیاز در کش��ورهای هدف صادرات
درحال برداش��ت بود و دیدیم که این لغو تعرفه
هیچ تأثیری در شرایط قیمت پیاز نداشت.
نقش دالالن در بازار محصوالت کشاورزی
ای��ن صادرکنن��ده نق��ش دالالن را در خری��د
محص��والت کش��اورزی مهم دانس��ت و گفت:
در همه مش��اغل و بخشها خ��وب و بد وجود
دارد ،ل��ذا اص��ل وج��ود دالالن ب��رای خری��د
محصوالت کش��اورزی نیاز اس��ت و اگر دالالن
نباش��ند چه کسی محصوالت کش��اورزی را از
کشاورز میخرد؟
او گفت :داللی و مافیا زمانی ایجاد میش��ود که
ک محصول را با
ع��دهای با هم اتحاد کنن��د تا ی 
قیمتی خاص بخرند و ای��ن موضوع خیلی کم
پیش میآید.
بهزادنژاد ادامه داد :وقتی بار از مزرعه به میدان
ترهبار ارسال میشود ،مسلماً یکسری هزینهها
همچ��ون حمل و نقل ،کرایه وفروش بر قیمت
اولی��ه محصول اضافه میش��ود ک��ه در قیمت
نهایی محصول تأثی��ر میگذارد .حرف من این
اس��ت که بعد از میدان ترهب��ار هیچ نظارتی بر
قیمتها نمیش��ود؛ درصورتیکه به این بخش
باید بیشتر و جدیتر توجه ش��ود و اینجاست
که دست دالالن واقعی رو میشود.
ضرورت راهاندازی
مراکز لُجستیک کشاورزی
این صادرکننده نمونه کشور با بیان اینکه پارک
لُجستیک کشاورزی ،یک مرکز لجستیکی است
که بر فعالیتهایی در حوزه تجمیع ،انبارداری،
نگه��داری ،توزی��ع و خدم��ات ارزشاف��زوده
محصوالت کشاورزی تمرکز دارد ،گفت :مراکز
لُجستیک کشاورزی درصد باالیی از نابهسامانی
حوزه تولید ،بستهبندی ،حمل و نقل و فروش را
برطرف میکنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه راهاندازی این
پارکها در کش��ور عالوهبر اش��تغالزایی بازار
محصوالت کش��اورزی را س��اماندهی میکند،
اف��زود :دولت با حمای��ت از بخش خصوصی در
زمینه راهاندازی پارک لجس��تیک کش��اورزی
میتواند بهطور غیرمس��تقیم مشکالت بخش
کش��اورزی را برطرف و زمینه اش��تغالزایی و
شکوفایی این بخش را فراهم کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از برنامه
این س��ازمان برای راهان��دازی دوهزار و  500مرکز خدمات کش��اورزی
و مناب��ع طبیع��ی غیردولت��ی در دهس��تانها با هدف انتق��ال دانش و
فناوریهای جدید به کش��اورزان خب��ر داد و گفت :از این تعداد تاکنون
 ۷۵۰مرکز راهاندازی شده است.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از بازار ،ش��اهرخ رمضاننژاد درخصوص
رسالت این سازمان در رابطه با بخش کشاورزی گفت :این سازمان عمدتاً
متشکل از مهندسان کشاورزی و منابعطبیعی است ،بنابراین یک سازمان
فنی و دانش��ی است و طبیعتاً از اصلیترین رسالتهای این سازمان نیز
دانشگس��تری در محیط کشاورزی است .از س��وی دیگر فراهم آوردن
زمینههای ورود دانش و فناوریهای جدید به بخش کشاورزی مهمترین
اهداف سازمان است .بر همین اساس راهبرد اصلی ما این است که بتوانیم
به افزایش بهرهوری ،ارتقای سطح دانش تمامی فعاالن بخش کشاورزی
کمک کنیم .بهعبارت دیگر باید ضریب نفوذ دانش در حوزه کش��اورزی
افزایش یابد تا فعالیتها علمی شود.
وی در پاس��خ به این پرسش که نقش س��ازمان نظام مهندسی در نفوذ
دانش در بخش کش��اورزی چیس��ت ،گفت :ما برای اینکه علمی کردن
کش��اورزی را عملیاتیتر کنیم ،چند برنامه داریم .یکی از برنامههای ما
نظامندس��ازی فعالیتهای کشاورزی در راس��تای اهداف توسعه پایدار
است .برنامه بعدی ما نیز دانشگستری مستمر در کشاورزی است ،چون
هر روز روشهای جدیدی در بخش کشاورزی روی کار میآید.
رمضاننژاد ادامه داد :یکی دیگر از برنامههای مدنظر ما این است که کمک
کنی��م هم نظام تولید و هم بازار همزمان تکنولوژیمحور ش��وند؛ یعنی
همزمان با همپیوندی داش��ته باش��ند و با تکنولوژیهای جدید تجهیز
ش��وند .بهعبارت دیگ��ر وقتی میبینیم در جایی تولید ما اضافه اس��ت،
بهدلیل این است که این همپیوندی کم است و نظام بازار نتوانسته تولید
مازاد را جذب کند.
وی گفت :از دیگر برنامههای ما در رابطه با بخش کش��اورزی این اس��ت
که بتوانیم به ورود سرمایههای مردمی به بخش کشاورزی کمک کنیم؛
یعنی کش��اورزی را سرمایهپذیر کنیم .چون کشاورزی بهطور طبیعی از
جذابیتهای کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است،
در همهجای دنیا هم اینگونه است .اما وقتی کشاورزی میتواند جذاب
باش��د و ارزشافزوده باالیی داشته باشد که با تکنولوژی و  R&Dهمراه
باشند و نرخ برگشت س��رمایه و ارزشافزوده آن افزایش پیدا کند .البته
در ورود سرمایههای مردمی ضمن اینکه باید فعالیتهایسودآور را به
س��رمایهگذاران معرفی کنیم ،خود مجوزها هم یکی از عواملی است که
میتواند به جریان ورود سرمایه کمک کند .درواقع صدور مجوزها در این
راستاست که دروازه ورود سرمایه به بخش کشاورزی را تسهیل کنیم.
مردمی کردن بهرهوری کشاورزی از اهداف سازمان است
این مقام مس��ئول گفت :یک از اهداف و برنامههای ما در س��ازمان نظام
مهندسی ،مردمی کردن بهرهوری کشاورزی است؛ بهطوریکه کشاورزان
از نتایج آن از نظر اقتصادی منتفع شوند.
رمضاننژاد در پاس��خ به این پرسش که برای اجرایی کردن این اهداف و
برنامهها از چه ابزارهایی اس��تفاده میکنید ،گفت :سازمان ما متشکل از
دانشآموختگان کشاورزی است؛ بنابراین این انبوه دانشآموختگان باید
بتوانند دانش��ی را که آموختهاند در اختیار کش��اورزان قرار بدهند .البته
در این مس��یر با یکسری چالشها مواجهیم؛ ازجمله اینکه بهطور کلی
اشتغال حرفهای در بخش خصوصی از مقبولیت و منزلت کمتری نسبت
به سایر بخشها برخوردار است ،یعنی مهندسان ترجیح میدهند کارمند
شوند تا اینکه در بخش خصوصی کار کنند؛ درحالیکه در مشاغلی مانند
پزشکی اینگونه است.
وی ادامه داد :چالش بعدی ما از جانب کش��اورزان اس��ت که مهندسان
کش��اورزی را بپذیرند و از آنها مش��اوره بگیرند .کش��اورزی بهجز علم
نیازمند مهارت اس��ت .در نتیجه برای مرتفع کردن این چالشها تالش
داریم ،بهجای ادبیاتمحوری ،مهارتمحوری را جایگزین کنیم؛ یعنی در
برنامههای آموزشیمان به مهارتمحوری رو آوردهایم.
رمضاننژاد افزود :برای مهارتیابی نیز توافقاتی با واحدهای تولیدی انجام
دادهایم و به این واحدها مجوزهایی اعطا کردهایم.

محدودیتمالی،خدماتصندوقحمایت
از توسعه کشاورزی همدان را کاهش داد
مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی استان همدان
گفت :ناچیز بودن منابع مالی ،خدمات صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی استان همدان را کاهش داده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از روس��تا نیوز ،رضا خزایی با بیان اینکه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان با هدف توسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و با مشارکت  30تشکل از تشکلهای
فعال در بخش و با س��رمایه اولیه  530میلیون ریال تأسیس شد ،افزود:
طبق قانون ،دولت موظف شده  49درصد آورده سهم دولت در تشکیل و
افزایش سرمایه صندوق را از محل فروش امکانات و واگذاری وزارت جهاد
کشاورزی و سازمانهای تابعه تأمین کند.

وی با بیان اینکه دولت موظف شده قسمتی از منابع خود را برای افزایش
سرمایه صندوق در چارچوب بودجه ساالنه اختصاص دهد ،افزود :تاکنون
سرمایه صندوق شامل مبلغ  19میلیارد و  400میلیون تومان است که
 51درصد آورده اعضاء و  49درصد نیز کمک دولت به صندوق است.
خزایی تصریح کرد :با توجه به گستردگی مجموعههای بخش کشاورزی
و همچنین نقش بس��یار ارزنده این بخش در تحقق ش��عار سال انتظار
میرود منابع بیشتری به صندوق کمک ش��ود تا امکان توسعه خدمات
فراهم شود.
وی افزود :س��رمایه صندوق توس��عه بخش کشاورزی اس��تان از ابتدای
ش��کلگیری تاکنون برای اولینبار اس��ت که با افزایش بیش از دو برابر
مواجهه شده است.
خزایی از آغاز اجرای طرح بازنگری صندوق توس��عه بخش کش��اورزی
اس��تان همدان خبر داد و گفت :افزایش س��رمایه صندوق از منابع مالی
با بهرهگیری از مش��ارکت مدیران جهاد کش��اورزی و تشکلهای بخش
کشاورزی شهرستانهای استان در دستور کار است.
مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی استان همدان
خاطرنشان کرد :صندوق توسعه بخش کشاورزی استان در مدت دو سال
گذش��ته با وجود برخی مشکالت از جمله کاهش ارزش پول ملی و قرار
گرفتن این صندوق در فهرس��ت سازمان خصوصیسازی دستاوردهای
ارزشمندی کسب کرده است .خزایی افزود :قرار گرفتن صندوق توسعه
بخش کشاورزی در فهرست سازمان خصوصیسازی ،بلوکه شدن ۱۰۰
میلیارد ریالی س��رمایه این صندوق بهمدت دو س��ال و عدم جذب ۱۳
میلیارد ری��ال منابع مالی که در س��الهای  ۹۷و  ۹۸برای این صندوق
پیشبینی شده بود را به همراه داشت.

