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اخبــــار

خبـرهای روسـتا

مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

دهیار روستای یولقون آغاج مطرح کرد

وابستگی ۸۴درصدی صنعت روغن به واردات

مجری ط��رح دانههای روغنی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه از وضع
تولی��د داخلی روغ��ن رضایت نداریم و به دنبال تولی��د  ۷۰درصدی روغن در
داخل کشور هستیم ،گفت :صنعت روغن کشور نیازمند حمایت دولت است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از صدا و س��یما ،علیرضا مهاجر در اس��تودیو
گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما افزود :تنه��ا  ۱۶درصد روغن مورد
نیاز کش��ور تولید داخل است ،این در حالی اس��ت که در سال  ،۹۴حدود ۹۶
درص��د از روغن مورد نیاز کش��ور وارداتی بود و فقط چهار درصد تولید داخل
محسوب میشد.
محمد جعفری ،مدیر آمار و برنامهریزی انجمن روغنکشی ایران ،نیز در سوی
دیگر اس��تودیو گفت :واردات روغن کلزا به  ۹۰هزار تن رسیده که این رقم در
مقابل میزان واردات کنجاله سویا چیزی حدود پنج درصد و این پنج درصد در
حجم  1/5میلیون تن روغن مصرفی کشور ،رقم بسیار ناچیزی است.
س��یدجعفر حسینی ،مشاور س��ازمان نظام صنفی کش��اورزی ،نیز در ارتباط
تصویری از ش��یراز با این برنامه گفت :عدم استقبال کشاورزان از تولید کلزا و
بیتمایلی کارخانجات تولید روغن کلزا در کش��ور را میتوان قیمت مصوب از
سوی ش��ورای اقتصاد عنوان کرد ،زیرا این قیمت بر اساس هزینههای واقعی
تعریف نشده است.
وی ادامه داد :طبق مصوبات سال  ۹۸و  ۹۹نرخ آنالیز و محاسبهشده بر اساس
هزینههای واقعی برای کلزا پنج هزار و  ۹۰۰تومان تعیین و پیش��نهاد شد ،اما
نرخ پیشنهادی شورای اقتصاد برای این محصول چهار هزار و  ۶۶۰تومان بود.
مهاجر نیز با تأیید گفتههای حسینی افزود :موضوع نرخگذاری در حال بررسی
و نرخ پیشنهادی ما برای کلزا حدودا ً پنج هزار و  ۵۰۰تومان است که به نظرم
میتواند نظر مساعد کشاورزان را جلب کند.
در ادامه مهران برادران نصیری ،کارش��ناس حوزه کشاورزی ،در دیگر ارتباط
تصویری با این برنامه گفت :افزایش قیمت کلزا ممکن اس��ت برای کشاورزان
انگی��زه ایج��اد کند ،اما کافی نیس��ت .این محص��ول نیاز ب��ه مجموعهای از
حمایتهای دولتی دارد.
صنعت روغن کشور نیازمند حمایت دولتی است
در ادامه مجری طرح دانههای روغن وزارت جهاد کش��اورزی گفت :در شرایط
تحریمی ،با مهندسی معکوس به کمک کشاورزان کلزا رفتهایم.
مهاجر افزود :با توجه به شرایط تحریمی کشور و از آنجا که کمباین مناسبی
برای برداشت کلزا نداشتیم و با همان کمباینهای گندم ،اقدام به برداشت کلزا
و بوج��اری آن میکردیم ،یک دس��تگاه کمباین مخصوص کلزا هم خریداری
کردیم و با مهندسی معکوس و کمک چند شرکت تولیدکننده قطعات ادوات
کشاورزی ،چندین دستگاه کمباین بوجاری مخصوص کلزا ساختیم .در حال
حاضر هم به هر شرکتی که بخواهد در راستای تولید کمباین کلزا گام بردارد،
به ازای هر دستگاه کمباین ۳۰ ،الی  ۴۰درصد مبلغ آن را وام پرداخت میکنیم.
خرید تضمینی گندم به  ۲میلیون تن رسید

پرداخت ۷۰درصد مطالبات گندمکاران

رئیس بنیاد ملی توانمندس��ازی گندمکاران ایران گف��ت :بنابر آخرین آمار از
ابتدای فصل برداش��ت دو میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری
شده است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،عطاءاهلل هاشمی از
پرداخ��ت  ۷۰درص��د مطالبات گندمکاران خبر داد و گف��ت :در ابتدای فصل
برداشت و خرید تضمینی ،وجوه گندمهای خریداری شده حداکثر  ۴۸ساعت
پس از تحویل به حساب کشاورزان واریز میشد ،اما در شرایط فعلی علیرغم
گذشت دو هفته از زمان تحویل ،کشاورزان مطالباتشان را دریافت نکردهاند که
استمرار این روند نگرانکننده است.
هاش��می ادامه داد :با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی ،پیشبینی میشود که
تولید گندم جوابگوی نیاز صنف و صنعت باشد.
به گفته این مقام مسئول ،با اصالح نحوه پرداخت مطالبات پیشبینی میشود
که خرید تضمینی تا پایان فصل به  10/5تا  ۱۱میلیون تن برسد.
رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی
او با بیان اینکه گندم تولیدی از  ۹اس��تان در حال برداش��ت اس��ت ،گفت :با
توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی و پراکنش بارش ،تولید گندم نسبت به مدت
مشابه سال قبل چند درصد رش��د خواهد داشت ،اما هماکنون نمیتوان رقم
دقیقی اعالم کرد.
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران با اشاره به اینکه کشاورزان از
قیمت دو هزار و  ۵۰۰تومانی خرید تضمینی گندم رضایت دارند ،اظهار کرد:
این در حالی است که دولت به سبب کمبود منابع مالی ،پرداخت وجه مطالبات
گندمکاران را با تأخیر انجام میدهد که استمرار این روند همانند سال گذشته
پای دالالن و واسطهها را به امر خرید باز میکند.
هاشمی در پایان تصریح کرد :سال گذشته تحویل گندم به مراکز دولتی تنها
از س��وی کشاورزانی که در سایت ثبت نام کرده بودند ،امکانپذیر بود که این
امر موجب ش��د خرید گندم از س��وی واسطهها ،قاچاق یا صرف خوراک دام و
طیور ش��ود که انتظار میرود دولت امسال در تحویل گندم رویه سال گذشته
را در پیش نگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعالم کرد

خسارت 168میلیارد تومانی کرونا
به واحدهای کشاورزی قزوین

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان قزوین خس��ارت وارده به واحدهای
کشاورزی این استان را بر اثر شیوع ویروس کرونا  168میلیارد تومان اعالم کرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،فاطمه خمسه گفت :واحدهای کشاورزی
استان قزوین به جز در بخش دام و طیور در پی شیوع کرونا مبلغی معادل 168
میلیارد تومان خسارت دیدند.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان قزوین افزود :بر اساس بررسیهای به
عمل آمده ،این میزان خسارت به  ۲۴۹واحد کشاورزی استان قزوین وارد شده
است .خمسه اظهار کرد ۶۰ :مورد از واحدهای خسارتدیده کشاورزی مربوط
به صنایع غذایی و تبدیلی ۳۵ ،مورد به اس��تخرهای پرورش ماهیان خوراکی
و همچنین  ۳۵مورد نیز به واحدهای پرورش ماهیان زینتی مربوط هستند.
وی اضاف��ه ک��رد ۱۹ :واحد گلخان��های ۱۱ ،واحد تولید گیاه��ان دارویی۱۰،
واحد فرآوری زیتون و ش��ش واحد تولید قارچ خوراکی نیز در بین واحدهای
کشاورزی قزوین که در پی شیوع کرونا آسیب دیدهاند ،هستند.
این مسئول بیان کرد :صنایع مربوط به خوراک دام و شش واحد سردخانهای به
همراه  ۳۲طرح آب و خاک از دیگر واحدها و طرحهای کشاورزی استان قزوین
هس��تند که به دنبال شیوع کرونا دچار خس��ارت شدند .رئیس سازمان جهاد
کش��اورزی استان قزوین یادآور شد :تولید س��ه مورد از واحدهای یاد شده در
بخش تولیدات گیاهان دارویی و گلهای شاخه بریده در این ایام متوقف شده
است و سایر واحدها نیز با افت تولید  ۲۰تا  ۵۰درصدی مواجه شدند .همچنین
برخی از آنها نیز با عدم فروش محصول و کاهش فروش روبهرو شدهاند.
خمسه عنوان کرد :تالش داریم تا با اختصاص تسهیالت ارزانقیمت و کمبهره
و همچنین استمهال بدهیهای مالیاتی ،بیمهای و بانکی این واحدها ،به آنها
برای جبران خسارات وارد شده کمک کنیم.
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طرحهاینیمهتمامروستای
یولقونآغاجچشمانتظاربودجه

سبزینه

نرگس آذرپیوند

کش�ت گلخانهای ه�م مثل
بسیاری از کس�بوکارهای دیگر با شیوع
کرونا آسیب جدی دیده است؛ اما دستاندرکاران
ای�ن صنف عالوهبر کرونا که کسبوکارش�ان را به چالش
کشیده ،در گفتوگو با «سبزینه» از مشکالت و موانعیگفتند
که فعالیتشان را تحتالشعاع قرار داده است .گزارشی که در ادامه
میآید به ش�رح مش�کالت و موانعی اختصاص دارد ک�ه چرخ تولید
در حوزه کش�ت گلخان�های و گلوگیاه را لنگ کرده اس�ت ،درحالیکه
تولیدکنندگانمیگوین�د اگر این موانع برطرف ش�ود ،میتوانند همگام
با سیاس�ت اقتصاد مقاومتی ،با تولید ارقام مورد نی�از ،از خروج میلیونها
دالر ارز از کش�ور جلوگیری کنند .بوروکراس�ی و سنگاندازیهای اداری،
فراهمنبودن زیرساختها برای جذب س�رمایهگذار ،قاچاق و تصدی امور
توسطمدیرانناکارآمدازجملهمشکالتیاستکهفعاالنوتولیدکنندگان
گلوگیاه در گفتوگو با «سبزینه» از آنها بهعنوان موانع رونق و جهش
تولید نام بردهاند .آنها از وزیر جدید جهاد کش�اورزی که برخاسته
از بدنه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی است و پیشینه علمی
و دانشگاهی دارد ،انتظار دارند با استفاده از تدبیر در امور از
مشکالت صنف تولیدکننده گلوگیاه گرهگشایی کند
و بس�تر رونق و جهش تولی�د را در این عرصه
فراهم سازد.

صادرات  30درصد
ازتولیداتمجموعه
«پارسفلور»
مهدی کبریایی
مدیرعامل مجموعه پارسفلور

مجموع��ه
مدیرعام��ل
پارسفلور با اش��اره به اینکه
ت در
ح��دود  20س��ال اس�� 
ح��وزه کش��ت گلخان��های
فعالیتمیکن��د،گفت9/5 :
هکتار گل س��طح زیر کشت
داریم و آنتریوم ،السترومریا،
ارکی��ده فلونوپس��یس و رز
ازجمل��ه تولی��دات گلخان��ه
ماس��ت .همچنین مجموعه
ما بزرگترین تولیدکننده گل آنتریوم کش��ور با  30هزار متر سطح
زیر کش��ت اس��ت و  76نفر اعم از کارگر ،کارمند و کارشناس در آن
مشغول به کار هس��تند که حدود  25نفر از آنها تحصیالت عالیه
دارند .البته فعالیت ما بهطور غیرمس��تقیم هم باعث اش��تغالزایی
شده است.
مهدی کبریایی در گفتوگو با «س��بزینه» حجم تولید ساالنه
مجموعه پارسفلور را  12میلیون شاخه گل اعالمکرد وافزود:
عالوهبرای��ن ،فروش و صادرات محصوالت گلخانههای دیگر نیز
برعهده ماس��ت؛ یعنی گلخانههای دیگر را نیز به حوزه صادرات
وارد کردهای��م که با برند ما و با نام پارسفلور محصوالت خود را
عرضهمیکنند .در مجموعمیتوان گفت س��االنه بین هشت تا
12میلیون ش��اخه گل در داخل و خارج بهفروشمیرس��د .در
انگلستان نیز شرکتی داریم و گلهای ما بهصورت مستقیم در
لندن و شهرهای دیگر توزیعمیشود.
این تولیدکننده گلوگیاه درباره میزان صادرات محصوالت خود
به دیگر کشورها تصریحکرد :مجموعه ما با برند پارسفلور 30
درصد از تولیدات خود را صادرمیکند و آنتریوم ،الس��ترومریا،
رز و مریم مهمترین گلهایی هس��تند ک��ه صادرمیکنیم .در

صادرات گلوگیاه
و قابلیت  5میلیون دالر ارزآوری
کبریایی درباره میزان ارزآوری صادرات گلوگیاه مجموعه
ن هر شاخه گلی که صادرمیشود
خودگفت :بهطور میانگی 
 50سنت ارزآوری دارد ک ه با سیستم و ساختاری که داریم،
میتوانیم صادرات را به  10میلیون شاخه گل هم برسانیم.
او یادآورش��د :بخش دیگری از صادرات مجموعه پارسفلور
در حوزه نهاده اس��ت که قیمت باالتری نسبت به گل دارد و
از امسال قراردادهایی برای صادرات نهاده هم منعقد شده و
مجموعه پارسفلور به این عرصه نیز وارد شده است.
این فعال کشت گلخانهای درباره چگونگی فروش گلوگیاه
در داخ��ل کش��ور همگفت :ح��دود  40درص��د فروش ما
مستقیماً در گلفروشیهای داخل کشور است که بهصورت
قراردادهای سالیانه و سهمیهبندی است .سرریز گل نیز در
بازاره��ای مختلف مثل بازار گل محالتی ،امام رضا(ع) ،بازار
گل مشهد و اصفهان بهفروشمیرسد و البته همانطور که
اشاره شد ،بخشی هم صاد ر میشود.

ضرورت دانشمحور شدن
کشاورزی

گلهتولیدکنندگانگلوگیاهازبوروکراسیاداری،مدیریتناکارآمد،بیتوجهیوعدمریسکپذیریمسئوالننهادهایمالی

مشکـالت برطرفشود

ایرج رستگار
رئیس مرکز بیوتکنولوژی رستگار

تولیدگل وگیـاهرونقمیگیرد

این میان ،گل آنتری��وم برند ما بهدلیل کیفیت باالیی که دارد،
معروفترین و گرانترین برند در انگلستان است.

نبود زیرساختهای حملونقل هوایی
مانع بزرگی سر راه صادرات
کبریایی با تأکید بر ضرورت فراهم ساختن بستر صادرات گلوگیاه
اظهار داش��ت :درحالحاضر بزرگترین مشکل در بخش صادرات
نبود زیرس��اختهای حملونقل ،ازجمله حملونقل هوایی است.
متأسفانه صادرات ما بهدلیل نبود هواپیماهای کارگو لطمات زیادی
دیده و مجبوریم بار خود را با هواپیمای مسافربری جابهجا کنیم.
ی بار حمل
اوافزود :وقتی مسافر زیاد باشد ،هواپیماهای مسافربر 
نمیکنن��د؛ البته با پیگیریهایی هم که کردیم متوجه ش��دیم
چندین هواپیمای باری در کشور وجود دارد که از آنها استفاده
نمیشود .دلیل عدم استفاده از این هواپیماها نیز قانونی است که
حدود  30س��ال پیش مجلس تصویب کرده .براساس این قانون،
بهدلیل سوءاستفاههایی که از س��وخت این هواپیماهامیشده،
دیگ��ر یارانه به هواپیماهای کارگو تعل��ق نمیگیرد .باوجوداین،
درحالحاض ر که صادرات نقش مهمیدر وضعیت اقتصادی دارد،
ن تجدیدنظر شود.
ضروری است در این قانو 
ی با تأکید بر اینکه تحریم و مش��کالت سیاسی معضالت
کبریای 
ی تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان ایجاد کرده،
بزرگ��ی را برا 
گفت :عالوهبر تحریمها ،مش��کل دیگری ک��ه ما با آن مواجهیم،
خودتحریم��ی ،کمبود منابع مالی و ع��دم تزریق منابع مالی به
بخش تولید و صادرات است که مانع رونق صادرات شده.
کمبود منابع مالی
دست ایران را از بازار بزرگ گلوگیاه روسیه کوتاه کرد
این فعال کشت گلخانهای با تأکید بر اینکه مشکالت و موانعی

با بخش سرمایهگذاری
وزارت جهاد کشاورزی مشکل داریم
ی مهمترین س��د راه تولید را تأمین منابع مالی اعالم
کبریای 
کرد وافزود :با بخش سرمایهگذاری وزارت جهاد کشاورزی
هم��واره مش��کل داریم؛ ب��رای مث��ال س��همیلیارد تومان
درخواس��ت اعتبار جاری دادیم که مصوب شد؛ اما چهار ماه
طول کشید تا نام ه به بانک کشاورزی برسد .حاال ه م سه ماه
است که نامه در بانک است و بعد از چند ماهمیگویند یارانه
این تسهیالت را دولت پرداخت نکرده است.

ک��ه تولیدکننده برای تأمین منابع مال��ی از نهادهای ذیربط
ازجمل��ه بانکها با آن مواجهمیش��ود ،ص��ادرات را زمینگیر
کرده اس��ت،ادامه داد :برای مثال روسیه با مصرف ساالن ه 14
میلیارد ش��اخه گل ،در شمار پنج کشور نخست مصرفکننده
گل دنیاس��ت .این بازار یک��ی از گزینههای مطل��وب ما برای
س��رمایهگذاری است کهمیتواند ارز فراوانی را نصیب کشور ما
کند ،اما بهدلیل کمبود منابع مالی و خودداری بانکها از دادن
ی از بازار این کشور داشته
تسهیالت ،هنوز نتوانس��تهایم سهم 
باشیم .باوجود این مشکالت ،برنامهریزی کرده بودیم که ساالنه
 10میلیون ش��اخه گل به روسیه صادر کنیم تا سهمیاز بازار

کسی جرأت امضاءکردن
اعطای تسهیالت را ندارد
مدیرعامل مجموعه پارسفلور اما به نکات قابلتأملی درباره
مسئوالن و مدیران نهادهای مالی اشارهکرد واظهار داشت:
در سالهای اخیر بحث مبارزه با فساد مطرح شده که اقدام
بس��یار مثبتی اس��ت ومیتواند در چرخه اقتصاد تأثیرگذار
باش��د ،اما این موضوع باعث ش��ده نهادهای نظارتی فش��ار
س��نگینی به تأمینکنندگان منابع مالی یعنی بانکها وارد
کنند و از نظر نهادهای مالی و اجرایی ،تصمیم نگرفتن برای
دادن یا ندادن تسهیالت بهترین گزینه است.
بهگفته کبریایی ،حتی اعتبار هم تخصیص دادهمیش��ود،
ام��ا به مرحله آخر نمیرس��یم که دادن این تس��هیالت به
تولیدکنن��ده و صادرکننده اس��ت .این موض��وع در حضور
رهبری هم عنوان ش��د و ایشان تأکید و توصیه داشتند که
باید این مسأله پیگیری شود.
ویگفت :ورود به بازارهای جهانی و صادرات نیازمند منابع
مالی اس��ت؛ زیرا اگ��ر منابع مالی تزریق نش��ود ،این اتفاق
نخواهد افتاد .امس��ال وزارت جهاد کشاورزی  800میلیارد
تومان تس��هیالت برای صادرات تخصیص داده ،اما کس��ی
ج��رأت امضاء کردن ندارد تا این وام به صادرکنندهای مانند
من که درخواس��ت وام داشتم برس��د .از طرفی کسانی امور
را در دس��ت گرفتهاند که تخصصی ندارند .در لندن شرکت
داریم و با سازکاری که طراحی کردهایم ،شهرهای بیرمنگام،
منچستر و لیورپول را تغذیهمیکنیم.درصدد بودیم این کار
را در کشورهای دیگر مانند روسیه هم اجرایی کنیم؛ چراکه
روند حملونقل به روس��یه آسانتر است ،اما بهدلیل همان
مشکالتی که اشاره شد ،نتوانستیم این هدف را عملی کنیم.

بزرگ این کش��ور داشته باش��یم ،ولی متأسفانه موفق نشدیم.
ی کل تولید گلوگیاه در کش��و ر را س��االنه دومیلیارد
کبریای�� 
ش��اخه اعالم و تصریحکرد :از این تعداد  500میلیون ش��اخه
گل قابلی��ت صادرات دارند که از این میزانمیتوانیم س��االنه
 100میلیون ش��اخه گل در سال به بازار گل روسیه بفرستیم،
اما نتوانس��تهایم از این ظرفیت و بازار بزرگی که در نزدیکی ما
قرار گرفته ،استفاده کنیم.
اوگفت :رقابت در بازار جهانی کار آس��انی نیست .برای صادرات
گل رقبای بس��یاری داریم؛ برای مثال یک هلدینگ سوئیس��ی
رقیب ماس��ت که چه��ار فروند بوئینگ  747ب��رای صادرات در
اختیار دارد یا هلند برای صادرات به بازار روس��یه هزینه گمرک
پرداخت نمیکند .اینها مسائلی است که دولت باید پیگیری کند
تا زیرساخت صادرات فراهم شود.

میتوانیم  10میلیون شاخه گل صادر کنیم
ای��ن تولیدکنن��ده گلوگیاه ب��ا تأکید بر اینکه مش��کل تأمین
مال��ی باعث ش��ده چند س��ال عق��ب بمانی��م ،اظهار داش��ت:
ی بیشت��ر از تحریمه��ا و فش��ارهای
درواق��ع خودتحریم�� 
بینالملل��ی ب��ه م��ا آس��یب زده اس��ت؛ باوجودای��ن ،اهدافی
ب��رای پن��ج س��ال آین��ده برنامهری��زی کردهایم که اگ�� ر امروز
این اهداف محققمیشد،میتوانستیم ساالنه  10میلیون شاخه
گل صادر کنیم.
او تأکیدکرد :در حوزه بینالمللی بس��یار فعال هستیم و با وجود
تحریمها توانستهایم فعالیت خوبی داشته باشیم ،اما محدودیت
منابع مالی ما را با مشکل مواجه کرده است.

کرونا و وارد شدن خسارات میلیاردی
به تولیدکنندگان گلوگیاه
او با اش��اره به تأثیرات کرونا بر تولید و فروش گلوگیاه همگفت:
تا آخر فرودینماه امس��ال ،سهمیلیون شاخه گل به ارزش حدود
 2/5میلیارد تومان دورریز داشتیم و با وجود تمام مشکالت هنوز
نتوانستهایم این سهمیلیارد وام را بگیریم.
این تولیدکننده گل و گیاه در پاس��خ به این پرس��ش که از وزیر
جهاد کشاورزی چه مطالبهای دارید،گفت :مطالبه من این است
که ایش��ان کارگروهی جدی ،سالم و مسلط تشکیل دهد تا این
کارگروه با پیگیری ،اموری را که در حوزههای مختلف انجام نشده
مشخص و به آن رسیدگی کند.
کبریای��ی با تأکید بر اینکه این کارگ��روه باید به تمام نهادهای
نظارتی معرفی ش��ود،افزود :از آنجا که گزارشهایی که به وزیر
میدهند واقیعت ن��دارد ،این کارگروه باید ب��ا تولیدکنندههای
مطرح و نمونه جلس��ه داش��ته باش��د تا مطالبات و مشکالت آن
ت نمایندهای از تشکلها،
را به گوش وزیر برس��اند .ضروری اس�� 
اتحادیهها و حتی خارج از تشکلها در این کارگروه حضور داشته
باشد تا از حقوق تولیدکنندگان حمایت کند .نکته دیگر اینکه،
وزیر باید مدیران جسور را انتخاب و با مدیرانی که در انجام امور
کوتاهیمیکنند ،برخورد کند.
اوگف��ت :وزارت جه��اد کش��اورزی بای��د ب��ه اهمی��ت کاری
ک��ه یک واح��د تولیدی انج��اممیدهد ،توجه داش��ته باش��د.
درحالحاضر بهدلیل تحریمها  90درصد از شرکتهای هلندی
دیگر حاضر نیس��تند به ما نهاده بدهند ،اما توانس��تیم پایه گل
و نهاده تولید کنیم و انتقال تکنولوژی ،س��رمایهگذاری ،تولید و
صادرات را انجام دهیم.
کبریایی در ادامه تأکیدک��رد :با توجه به اینکه هزینه تولید در
کش��ورهای اروپایی باال رفته ،باید از نیروی تحصیلکرده و ارزان
و ظرفیت تولیدی خود اس��تفاده کنیم تا تولید و صادرات نهاده
و پای��ه گل را باال ببریم .نهاده و پایه گل را نصف قیمت صادرات
به تولیدکننده داخلیمیفروشیم .اگر نهاده ارزانقیمت بهدست
تولیدکننده برسد ،هزینه تولید پایینمیآید ومیتوانیم راحتتر
در ب��ازار جهانی رقابت کنی��م .اینها مواردی اس��ت که وزارت
جهاد کش��اورزی باید از اهمیت آن باخبر باشد .باید وزارت جهاد
ی به تولیدکننده کمک کند ،نه اینکه هفت ماه بهخاطر
کشاورز 
س��همیلیارد تومان وام معطل ش��ویم و در آخر هم نتوانیم آن را
دریافت کنیم.

لزوم حمایت
از واحدهای تولیدی
قدیمی
ابوالفضل ایرانشاهی
تولیدکننده گل و گیاه

یکی دیگر از تولیدکنندگان
گل و گی��اه که بیش از 17
س��ال اس��ت در بخ��ش
تحقیقاتی و تولید فعالیت
میکند و در چند سال اخیر
به تکثیر اندامهای مختلف
گلوگی��اه روی آورده،
گف��ت :تکثی��ر اندامهای
م��ورد نی��از گلوگی��اه از
نیازهای اولی��ه این بخش
اس��ت .گیاهانی که در این بخش تولید میشوند ،به ارقام جدید
وابستهاند که با روشهای نوین تکثیر میشوند؛ برای نمونه ،در
بخش رز و بس��یاری از گیاهان گلدانی نیازهای اولیه در بخش
اندامهای تکثیری و گیاهچه از خارج وارد میشد ،اما با توجه به
ضرورت حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی
ارزی ،توانس��تیم خودمان این ارقام را تولید کنیم و مانع خروج
میلیونه��ا دالر ارز برای واردات این ارقام ش��ویم که این اقدام
بسیاری از واحدهای تولیدی را فعال نگه داشته است.
ابوالفضل ایرانش��اهی با اش��اره به اینکه واحده��ای تولیدی
لوگی��اه ما بهش��دت به تولی��د اندامهای تکثی��ری و مادری
گ
گلوگیاه نیازمندند،به «سبزینه» گفت :بهخاطر همه مشکالت
و موانع��ی که وجود داش��ته و دارد و باعث کندی روند دریافت
تس��هیالت میش��ود و کارآفرین��ان را از دریاف��ت کمکهای
تسهیالتی مأیوسمیکند ،ما نیز نتوانستیم از تسهیالت بانکی
اس��تفاده کنیم ،ولی توانستیم با س��رمایه خود دو فاز از پنج فاز
مجموعه خود را بهش��کلی مدرن و تخصصی توسعه دهیم و به
لوگیاه کش��ور در س��ال  ۹۸دست پیدا
عنوان گلخانه نمونه گ 
کنیم .باوجوداین ،بهدلیل ناکارآمدی و بوروکراسی سیستمهای
بانکی نتوانس��تیم از تم��ام ظرفیتهای خود به��ره ببریم و به
هدفگذاری خود یعنی تولید  ۱۶میلیون نشاء دست پیدا کنیم.
ایرانش��اهی با بیان اینک��ه در واحد تولی��دی تحت مدیریت
وی ب��رای  80نفر ایجاد اش��تغال ش��ده ،تصریحک��رد :یکی از
مش��کالت در این بخش و در تمام بخشهای تولید این اس��ت
که دستاندازهای اداری سرعت کار را از تولیدکننده میگیرد و
زمانی را که میتوانیم برای مدیریت و توسعه کار خود بگذاریم،
باید در پیچوخمهای ادارات بگذرانیم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه دول��ت باید از واحدهای تولیدی قدیمی
برای توس��عه و جهش تولید حمایت کند ،ادامه داد :چند سال
طولمیکش��د تا یک واحد تولیدی به ثبات برس��د و کس��ب
تجرب��ه کند؛ بنابراین واحدهای تولیدی قدیمیدر مقایس��ه با
افراد تازهکار وجدید برای دریافت وام و تس��هیالت مستعدتر و
مستحقترند؛ چراکه آنها سالها طول کشیده به دانش و تجربه
دست پیدا کنند و میتوانند با اندکحمایتی ظرفیت خود را باال
ت برخی ارگانها
ببرند .گفتنیاست بوروکراسی اداری و مزاحم 
و سازمانها ،تولیدکننده را ناامید و دلسردمیکند.
این تولیدکننده نمونه کش��وری گلوگیاه یادآورشد :در جهش
تولید باید به رش��د کیفی توجه بیشتری ش��ود تا رش��د کمی؛
چراکه رش��د کمیو کیفی و بهویژه توجه به قیمت تمامش��ده
مناس��ب میتوان��د دروازه بازارهای صادراتی را ه��م برای ما باز
کند .ایجاد واحدهای تازهتأس��یس بدون توجه به لزوم توجه به

بازارس��ازی نتیجه مثبتی ن��دارد .باید تالش کنیم جهش تولید
را در توس��عه پایدار محقق کنیم و برای اینکه بتوانیم صادرات
داشته باشیم ،الزم اس��ت به الگوی صحیح توسعه توجه کنیم؛
برای مثال در الگوی صحیح باید واحدهای بزرگ تولیدی تشکیل
شوند و کمپانیهای بزرگ جای تولیدکنندگان کوچک را بگیرند.
اگ��ر بخواهیم فراملی و صادراتی فک��ر کنیم ،واحدهای کوچک
باید با مکانیس��مهای تعریفش��ده در هم ادغام ش��وند و با هم
کنسرسیوم تشکیل بدهند ،وگرنه توان رقابت و حضور بینالمللی
را ندارند .همچنین باید شرکتهای تخصصی در زنجیرههای بازار
و صادرات ایجاد ش��وند؛ برای مث��ال در کنیا واحدهای تولیدی
پایینت��ر از  ۵۰هکتار را کمترمیبینیم و حتی همین واحدهای
ب��زرگ نیز دنبال ادغام با دیگر واحدها برای افزایش توان رقابت
جهانی هس��تند؛ اما در کش��ور ما متأس��فانه میانگین مساحت
واحدهای تولیدی کمتر از یک هکتار اس��ت؛ بنابراین الزم است
دولت از واحدهای توانمند و پیشرو حمایت بیشتری کند.
ایرانش��اهیافزود :در بخش تولیدات کش��اورزی ،وزارت جهاد
کشاورزی تنهاست و با وجود حمایتهایش و مدیران و پرسنل
دلس��وز باز هم تولیدکننده در مس��یر و ریل جهش تولید قرار
ندارد .جهاد کشاورزی تا آنجا که توانسته به تولیدکنندگان این
بخش کمک کرده است ،اما عوامل بیرونی زیادی در این مسیر
تأثیرگذارند .در این بخش الزم است بوروکراسیهای اداری کنار
گذاشته ش��ود؛ نه یکی-دو تا ،بلکه در یک حرکت انقالبی همه
کاغذبازیها و امضاهاء را باید حذف کنند.
لوگیاه
وی ادام��ه داد :درحالحاض��ر اغلب تولیدکنن��دگان گ 
ناامیدند و انگیز ه برای ادامه کار کم ش��ده اس��ت .من بهعنوان
تولیدکننده نمونه ملی ،با پروژهای ملی برای کاهش واردات و با
وجود تجربه کار در هلند ،آلمان و کنیا و اجرای موفق حداقل دو
فاز و زدن رکورد ایجاد اشتغال برای  ۴۰نفر در هر هکتار ،بعد از
دو س��ال دوندگی ،وثیقهگذاری و ...هنوز نتوانستهام از پیچوخم
دریافت تسهیالت بانکی عبور کنم.
این تولیدکننده دانشآموخته کشاورزیگفت :بخش کشاورزی
محور اس��تقالل ،امنیت غذایی و خودکفایی اس��ت و از طریق
آنمیتوانیم بینیاز شویم .محصوالت کشاورزی ایران کیفیت
بس��یار باال و قابلرقابتی در دنیا دارن��د و این ظرفیتها فراوان

اس��ت ،اما کدام محصول صنعتی م��ا میتواند مثل برنج ایرانی،
سیب درختی ،پس��ته ،زعفران و انار ایران و بسیاری از گلهای
ایرانی قابلیت رقابت در خارج از مرزها را داش��ته باش��د .بخش
کش��اورزی اگر حمایت ش��ود ،در این مقطع زمانی میتواند با
وجود تحریمها ،نجاتدهنده کش��ور باش��د ،درحالیکه بخش
صنعت فقط اس��تفاده داخلی دارد؛ مگ��ر اینکه مواد معدنی و
صنعتی بهصورت خا م صادر شود .وی اظهار داشت :درحالیکه
بهخاط��ر ویروس کرونا ،بس��یاری از کش��ورها نظیر روس��یه و
انگلیس در تأمین نیازهای غذایی با مشکل روبهرو بودند ،کشور
ما بهخاطر قوت و بنیه کش��اورزی ،هیچ نگرانیای در این زمینه
نداشت؛ بنابراین به این بخش باید بیشتر از صنعت توجه شود.
ایرانش��اهی افزود :متأسفانه در کش��ور ما بخشهای صنعت و
کش��اورزی جای خوبی برای س��رمایهگذاری نیس��ت .سرمایه
ش��خصی خود را به بخش تولید آوردهام و باوجود اشتغالزایی،
صادرات و تأمین نیاز داخل ،با مش��کالت زیادی مواجه بودهام و
در شرایط فعلی هم متضرر شدهام .فردی که بهسمت بازارهای
طال ،دالر و ...میرود ،بدون هیچ دغدغهای به س��ود میرس��د؛
درحالیکه کار درست را تولیدکننده انجام میدهد ،اما سودش
را شخص دیگری میبرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ است،
تأکیدکرد :باید س��رمایهها جذب تولید شوند ،اما میبینیم که
حتی بانکها بهاجبار در بخش تولید سرمایهگذاری میکنند.
ایرانش��اهی ب��ا انتقاد از تصمیم��ات وزارت صم��تگفت :این
وزارتخانه دچار چندگانگی و ناهماهنگی است و این ناهماهنگی
ضربات متعددی به بخش تولید وارد کرده است .تصمیماتی که
در وزارت صمت گرفته میشود ،در راستای حمایت از تولیدکننده
نیس��ت و بیشتر در نق��ش حمایت از مصرفکنن��دگان ظاهر
میشود که الزم است در این زمینه تجدیدنظر شود .وی با اشاره
به ظرفیت باالی کش��ور در زمینه تولید محصوالت کش��اورزی
خاطرنش��ان کرد :هلند اکنون دومین صادرکننده بعد از آمریکا
در زمینه محصوالت کشاورزی اس��ت؛ چراکه تکنولوژی و علم
را در بخش کشاورزی متمرکز کرده است ،ولی ما نتوانستهایم از
این ظرفیت کشور استفاده کنیم ،درحالیکه کشاورزی میتواند
ارزآوری بسیار داشته باشد و حتی جایگزین نفت شود.

معضل تأمین مواد اولیه
تولید نهال
شکوفه شهرزاد
فعال حوزه کشت بافت گیاهی

تأمین مواد اولیه یکی از مهمترین
مش��کالت بخش گلوگیاه اس��ت.
یک��ی دیگ��ر از تولیدکنن��دگان
بخ��ش کش��اورزی ب��ا بی��ان این
مطلب گف��ت :بهدلی��ل تحریمها
مواد اولیه بهس��ختی بهدس��تمان
میرس��د و این درحالی اس��ت که
نمیدانیم این مواد تقلبی اس��ت یا
اصل .عالوهبر این معضل ،بسیاری
از تولیدکنندهها به بس��تر اولیه تولید نهال نیازمندند که مدتهاس��ت
بهدست دالالن افتاده.
شکوفه ش��هرزاد در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت :عدم تخصیص
ارز دولتی گریبان این بخش را هم گرفته است .بارها درخواست دادهایم
ت��ا ارز دولت��ی در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم بخش��ی از واردات را با
قیمت پایینتر انجام دهیم ،اما متأس��فانه این اتفاق نیفتاده و با افزایش
قیمته��ا مواد اولیه را ب��ا قیمت باال تهیه میکنی��م ،درحالیکه اجازه
افزایش قیمتها را نداریم.

رئیس مرکز بیوتکنولوژی رس��تگار با بیان
این مطلب که کشاورزی کارآمد کشاورزی
دانشمح��ور اس��ت ،گف��ت :برای گ��ذر از
کش��اورزی معیشتی به کش��اورزی تجاری
راه��کاری ج��ز بهرهگی��ری از کش��اورزی
دانشمحور نیست .در این صورت است که
تولید از دو مولفه کمیت و کیفیت برخوردار
خواهد شد.
ایرج رستگار در گفتوگو با «سبزینه» اظهار
داش��ت :بیوتکنولوژی یکی از مواردی است
که بستر الزم برای رسیدن به این هدف را فراهممیسازد .کشت بافت بهعنوان
یکی از زیرشاخههای بیوتکنولوژی طی چند دهه اخیر در کشور مورد توجه قرار
گرفته و از حمایت دولت و کشاورزان برخوردار شده است.
رس��تگار با تأکی��د بر ض��رورت حمایت از کش��ت بافت عنوان داش��ت :تأمین
مناب��ع م��ادری گیاهی ،اختصاص ارز مناس��ب برای واردات م��واد اولیه تولید و
افزایش آگاهیهای عمومینس��بت به محصوالت کش��ت بافتی ،ازجمله موارد
حائز اهمیت است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :هرچند برخ��ی از موارد همچون مناس��بات بینالمللی
تأثیرگذار بر صادرات و توسعه کشت بافت اجتنابناپذیر است ،اما پتانسیل علمی
حاکم بر فضای این حوزه در دانشگاهها و نیروهای انسانی جوان و پویا و فعال از
سرمایهها و ثروت اصلی کشت بافت کشوراست.
رستگار یکی از مولفههای تقویت کشت بافت را تقویت انجمن کشت بافت خواند
و گفت :انجمن نقش بسیار بهسزایی در توسعه کشت بافت دارد که با کنشهای
جمعگرایانه اعضاء این نقش پررنگتر خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه اصوالً صنعت موفق در پیرامون کش��اورزی کارآمد رشد
میکند ،خاطرنشان کرد :صنعت در کشورهای صنعتی جهان ابتدا به نیاز بخش
کشاورزی پاسخ میدهد .ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند ،بهگونهای که
با توسعه کشت محصوالتی همچون پسته ،زعفران ،خرما و گردو ،صنایع فرآوری
هم در کش��ور رشد کند .صنعت در ایران باید در مسیر و فرآیند زنجیره تولید و
فرآوری حرکت کند .در این صورت هم صنعت و هم کشاورزی رشدمیکند.
رستگار افزود :باید بر این نکته تأکید داشت که یکی از معضالت بخش کشاورزی،
تولید با هزینه باالست که کلید حل این مشکل نیز دانش است و گسترش دانش
زمانی سرعتمییابد که ارتباطات توسعه یابد.

وی افزود :بهدلیل افزایش بیرویه مواد مصرفی ،بس��یاری از ش��رکتها
در حال ورشکس��تگی هس��تند و برخی دیگر هم نهالهای تولیدیشان
بهدلیل عدم رعایت اس��تانداردها افت ک��رده و از نظر کیفی مورد تأیید
نیس��ت .برخی تولیدکنندگان هم اصول را رعایت نمیکنند؛ چراکه اگر
قرار باشد بهشیوه اصولی تولید کنند ،هزینههایشان چندین برابر خواهد
ش��د .گاهي هم مجبور ميشوند نيروهايشان را اخراج و حتي واحد خود
را تعطیلکنند.
امکانات بدهند ،تولید نهال  3برابرمیشود
شهرزاد با بیان اینکه در سال  200تا  300هزار نهال تولید میکند ،اظهار
داشت :توانایی تولید یکمیلیون نهال را در سال داریم و بدیهی است اگر
امكاناتي كه براي توليد نياز داريم ،با قیمت مناس��ب در اختیارمان قرار
بگیرد ،میتوانیم در مسیر توسعه قرار بگیریم.
این تولیدکننده نهال خاطرنش��انکرد :بهعنوان كسي كه در اين حوزه
فعاليت ميكنم ،بارها از طريق انجمن به وزارتخانه اعالم كرديم كه يك
خط وارداتي به توليدكنندگان اختصاص بدهد تا بتوانند بهراحتى واردات
را انجام بدهند ،چراکه بس��یاری از اجن��اس در گمرک مانده و ترخیص
نش��ده است؛ درحالیکه اگر ارز دولتی به آنها اختصاص یابد ،بخشی از
مشکالت کنونی حل میشود.
دولت بهجای حمایت از تولیدکننده ،محصول واردمیکند
ش��هرزادگفت :متأس��فانه دولت محصول را از خ��ارج وارد میکند ،اما
از تولیدکنن��ده داخل��ی حمایت نمیکند و ام��کان افزایش قیمت را به
تولیدکننده داخلی نمیدهد ،درحالیکه ظرفیت بس��یاری برای تولید
محصوالت در کشور وجود دارد.
ویافزود :درحالحاضر بس��یاری از محصوالت و ارق��ام رامیتوانیم در
داخل کش��ور تولید کنیم ،اما به حمایت نیاز داریم ،یعنی من بهتنهایی

یولقون آغاج ازجمله روس��تاهای زیبای شهرستان تکاب است .دهیار این
روستا با بیان اینکه یولقون آغاج با آبوهوایی منحصربهفرد و چشماندازی
زیبا در تمام ایام سال پذیرای مهمانان زیادی از تکاب و سایر نقاط کشور
است ،گفت :این روستا یکی از قطبهای مهم و حاصلخیز شهرستان تکاب
از نظر کشاورزی ،دامداری و باغداری است که بخشی از مایحتاج و نیازهای
شهرستان تکاب را برآورده میکند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از روس��تانیوز ،نويد قربانى با اشاره به اینکه
روستا  220خانوار و یکهزار نفر جمعیت دارد ،افزود :اكثر مردم اين روستا
به باغداري و كشاورزي مشغول هستند .محصوالت كشاورزي در روستاي
ما ش��امل كشت ديم گندم ،جو و نخود و در بخش باغداري شامل سيب،
گالبي ،زردآلو و گردو است.
وی کمبود بودجه دهیاری را ازجمله مشکالت روستا عنوان کرد که باعث
ش��ده بس��یاری از طرحهای عمرانی نیمهکاره بماند و ادامه داد :مدرس��ه
ابتدايي و راهنمايي دخترانه و پس��رانه و خانه بهداش��ت ازجمله امکانات
روستاس��ت ،اما بهدلیل کمبود بودجه برای کودکان و نوجوانان کار زیادی
نتوانس��تهایم انجام دهیم .در حال آمادهک��ردن زمین چمن بودیم که آن
هم نیمهکاره رها شده .همچنین آسفالت  20درصد کوچههای روستا نیز
ناتمام مانده است.
قربانی با اشاره به ویژگیهای گردشگری و تاریخی این روستا گفت :روستا
دارای مكانهای مهم تفريحي و تاریخی اس��ت .مس��جد جامع روستای
يولقون آغاج با قدمتی بيش از  ۲۰۰سال قديمیترين و بزرگترين مسجد
اين شهرس��تان است .وی اضافه کرد :مسجد جامع روستای يولقون آغاج
تكاب در س��ال  ۱۱۸۵هجری شمس��ی با مصالحی همچون گل و خشت
و چوب س��اخته شده .این مس��جد در زمينی بهمساحت  ۸۵۰مترمربع با
زيربنای يكهزار و  ۴۰۰مترمربع در سه طبقه احداث شده است.
دهیار روستا ادامه داد :قلعه یولقون آغاج ،از دیگر آثار تاریخی این منطقه
و مربوط به دوران قاجار است .این قلعه با نمای هشتضلعی منظم در دو
طبقه س��اخته و داخل عمارت با کاش��یهای رنگی و نقاشیهای باارزش
مزین شده است .قلعه اربابی ،حمام قدیمی و چشمه روستا از دیگر مناطق
تفریحی و تاریخی روستاس��ت .قربانی افزود :با توجه به وجود جاذبههای
طبیع��ی و تاریخ��ی یولق��ون آغاج و ظرفی��ت گردش��گری آن و حضور
گردش��گران منطقه در این روس��تا ،یک واحد بومگردی با سرمایهگذاری
بخش خصوص��ی با اعتباری بالغب��ر یکمیلی��ارد و  400میلیون تومان
راهاندازی شد.
بهگزارش «س��بزینه» ،روس��تای تاریخی یولقون آغاج در  ۳۰کیلومتری
شهرس��تان تکاب در اس��تان آذربایجان غربی واقع شده و آثار تاریخی آن
مربوط به دوره قاجار و صفویان است.
دهیار روستای ترخینآباد مطرح کرد

خانههایفرسودهترخینآباد
نیازمندتوجهبنیادمسکن

روس��تای ترخینآباد ازجمله روستاهای زیبا و سرسبز شهرستان اسدآباد
اس��ت ،اما باوجود اینکه هرس��اله گردش��گران زیادی به این روستا سفر
میکنند ،مش��کالتی ه��م دارد .دهیار روس��تای ترخینآباد فرس��ودگی
خانههای روس��تا را ازجمله مشکالت آن عنوان کرد و گفت :باوجود اینکه
ترخینآباد ظرفیت گردش��گری دارد ،اما بهس��ازی روس��تا انجام نشده و
بسیاری از خانهها خالی از سکنه و متروکه هستند .البته چند خانه متروکه
را از طریق اعتبار دهیاری تخریب کردیم ،اما با توجه به هزینه باالی این کار
امکان تخریب تمام آنها را نداریم .از طرفی بنیاد مسکن نیز اقدامی برای
بهسازی خانههای روستا که هر لحظه امکان ریزش دارند ،انجام نداده است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از روس��تانیوز ،نادر احس��انی افزود :مشکل
پوس��یدگی شبکه آب شرب از دیگر مش��کالت روستاست که باید لولهها
تعویض ش��وند ،اما بهرغم وعدههای نمایندههای شهرستان برای رفع این
مشکل تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی در رابطه با اجرای طرح هادی در روستا گفت :ترخینآباد یک روستای
پلکانی اس��ت که در آن خانهها بهصورت فش��رده کنار هم قرار گرفتهاند و
اگر بهسازی براساس طرح هادی صورت بگیرد ،باید عقبنشینی کنند که
بهدلیل کوچک بودن خانهها اهالی موافق این کار نیس��تند و از تسهیالت
مقاومسازی استفاده نمیکنند .از طرف دیگر بافت روستا بهدلیل قرارگیری
در منطقه کوهپایهای و جنگلی ،دارای جاذبههای طبیعی و چشماندازهای
زیباست؛ به همین دلیل ،طرح الگوسازی مسکن روستایی برای حفظ آداب
و س��نن تاریخی و افزایش جذب گردش��گر ضروری اس��ت ،اما باید با ایده
خالقانه بتوان هم رضایت اهالی را جلب کرد و هم با بهسازی درست از این
منطقه گردشگری بهرهبرداری درستی را داشت؛ مانند اتفاقی که در ورکانه،
یکی دیگر از روستاهای گردشگری همدان ،افتاده است.
احسانی با بیان اینکه روس��تا  164خانوار دارد که اغلب باغدار و کشاورز
هستند ،گفت :مهمترین محصوالت تولیدی روستای ترخینآباد گردو ،آلو،
انگور و س��یب درختی است .این روستا حدود 600هکتار باغ گردو ،انگور،
آلو ،س��یب درختی ،بادام و زردآلو دارد که  80درصد این میوهها توس��ط
اهالی بهصورت سنتی فرآوری میشود.
بهگزارش «سبزینه» ،ترخینآباد روستای بسیار زیبایی در سهکیلومتری
ش��هر اسدآباد اس��تان همدان است .این روس��تای زیبا ییالقهای بسیار
باصفایی دارد که از شمال به روستای ملهمدره و از غرب به روستای بیاج
منتهی میشود.

روی خـط
رئیس سازمان امور عشایر کشور:

نمیتوان��م این کار را انجام دهم؛ البته برخی محصوالت امکان تولید در
داخل کش��ور را ندارند؛ مث ً
ال االن ب��ا امکاناتی که بخواهيم هورمونهاي
مورد نیاز ب��رای فرآیند تولید را خودمان توليد كني��م ،فاصله داریم .به
همین دلی��ل برای برخی کاالها بای��د راهکاری بگذارند ت��ا واردات آن
بهس��هولت انجام شود .باوجود این ،من بهعنوان تولیدکننده تا جایی که
امکان دارد از مواد و تجهیزات قابلاعتماد داخلی استفاده میکنم.
ای��ن تولیدکننده در پاس��خ به اینک��ه وزارت جهاد کش��اورزی چگونه
میتواند در دوران تحریمها محور توسعه کشور باشد و از زیر سایه وزارت
صمت خارج شود،گفت :وزارت جهاد کشاورزی میتواند نقش مهمیدر
این زمینه داشته باشد ،دست رانتخوارها را از سيستم كوتاه کند و اجازه
دهد بخشهاي توانمند فعالیت کنند.
امور را به متخصصان بسپارید
بهگفته وی ،يكي از مشكالت عمده اين است كه كارهاي اصلي و بزرگ
در دس��ت متخصصان نيس��ت؛ بنابراين با مش��كالت عديدهاي روبهرو
هستيم .اگر متخصصان کش��ور را مدیریت کنند ،قطعاً به نتایج مثبتی
خواهیم رس��ید .وزارت جهاد کش��اورزیمیتواند در امر صادرات ورود
کن��د ،اما این وزارتخانه در برخی زمینهها ضعفهایی دارد که باید آن را
برطرف کند.
ش��هرزاد با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید کارهای کالن را به
متخصصان بسپارد ،تأکیدکرد :خاوازی باید از افراد متخصص در مدیریت
بخشهای مختلف استفاده کند .در کش��ور ما کارهای غیرکارشناسانه
بس��یاری انجام ش��ده اس��ت؛ برای نمون��ه جنگلکاری بهدس��ت افراد
غیرمتخص��ص و بهغلط انجام میش��ود؛ درصورتیکه افراد متخصص و
توانمندی داري��م که اگر اين افراد در پس��تهای مديريتی قرار گیرند،
به نقطه مثبتی ميرس��يم .این نکته از مواردی است که وزیر باید به آن
توجه کافی داشته باشد.

شیوهنامهاحداثسرپناهبرایعشایر
در مراحل نهایی است

یک مقام مس��ئول با تأکید بر اینکه عش��ایر باید سرپناه مناسبی داشته
باشند ،گفت :با تفاهم و همکاری با سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور ،شیوهنامه احداث سرپناه برای عشایر در مراحل نهایی است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از سازمان امور عش��ایر ،کرمعلی قندالی در
دومی��ن گردهمای��ی ویدئو کنفرانس��ی مدیران س��تادی و اس��تانی امور
عشایر سراسر کش��ور در سال  ،۹۹اظهار داش��ت :خوشبختانه با اقدامات
پیش��گیرانهای که صورت گرفت ،جامعه عشایری کمتر دچار کرونا شدند
که حاصل زحمات همکاران ستادی و استانی به خصوص وزارت بهداشت
بود؛ البته بسیج ،سپاه و هالل احمر هم در این خصوص کمک کردند که از
همه عزیزان تشکر میکنم.
وی تأکید کرد :دس��تورالعملهای بهداش��تی برای پیش��گیری از شیوع
ویروس کرونا با همان ش��دت و حدت قبلی ،چه در ادارات عشایری و چه
در مناطق عش��ایری ،باید مورد توجه باشد .قندالی بیان داشت :به خاطر
بارندگیهای خوب و پراکنش آن در سطح کشور ،امسال وضعیت مراتع در
مناطق ییالقی و قشالقی مطلوب است و خوشبختانه در حوزه نهادههای
دامی وضعیت مناسبی داریم.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر اینکه نباید اعتبارات عشایری
در روس��تاها و مناطقی که دارای کد هس��تند هزینه شود ،افزود :این کار
خالف مقررات است ،چراکه اعتبارات عشایری باید فقط در مناطق ییالق،
قش�لاقی و مسیر کوچ عشایر که حوزه کاری س��ازمان امور عشایر است،
هزینه شود.
وی با اش��اره به افتتاح و ش��روع به کار یازدهمین دوره مجلس ش��ورای
اس�لامی ،بیان کرد :امیدواریم یک فراکس��یون عشایری قوی در مجلس
یازدهم تشکیل شود تا بتوانیم از ظرفیتهای تصمیمگیری و تصمیمسازی
ای��ن فراکس��یون و مجلس در حوزه قانونگ��ذاری و ارائه خدمات بهتر به
عشایر استفاده کنیم.

