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قیمت پایین خرید وشپنبه کشاورزان منطقه مغان را متضرر کرد

قیمت خرید پنبه از سوی کارخانهها
25درصد کمتر از هزینههای تولید
صرفهجویییکمیلیارددالری

از محل کاهش سرانه مصرف روغن
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غفلت سیاستگذار از وجود نخبگان
در شرایط بحرانی
محمدقلی یوسفی

خارج از سامانه بازارگاه
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رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران :صنايعلبني شیر را با قیمت کم میخرند و محصول خود را گران میفروشند

تعطیلیدامداریها
با قیمت4هزار و500تومانی شیر

توسعه پایدار کشور
نیازمند نظاممندکردن
فعالیتهای کشاورزی
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معرفی تعاونی تولید روستایی
چا ه نارنج فاریاب بهعنوان شرکت موفق

تعاونی تولید روس��تایی چاه نارنج فاریاب بهعنوان شرکت تعاونی
تولیدی موفق در س��طح شبکه تعاون روس��تایی جنوب کرمان
معرفی ش��د .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومی تعاون
روستایی جنوب کرمان ،مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی
چاه نارنج شهرس��تان فاریاب گفت :ش��رکت تعاون��ی تولید چاه
نارنج بهش��ماره ثبت ۹۹۶و با س��رمایه اولیه سهمیلیون تومان در
سال ۱۳۷۷تأس��یس شد و اکنون دارای ۱۵۰نفر سهامدار
است که چهار روستا را تحتپوشش خود دارد.
رئیس انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی:
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کرونا میزانتقاضا
برای مواد شوینده را۴۰درصد
افزایش داد

کنترل و نظارتی در حوزه مدیریت و محدودیت واردات کاال وجود ندارد

•

اقتصاددان

عرضه ۴۵درصد از نهادههای وارداتی

کسری 12/5میلیارد دالری درصورت رهاسازی واردات
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عکس :حمیدرضا نجفی

ه��ر چن��د بح��ران کرون��ا در تمام
کشورهای جهان مشاهده میشود،
ولی در برخی از کشورها مانند ایران
ش��رایط دشوارتر اس��ت .هماکنون
مردم ایران در شدیدترین تحریمها
و محدودیته��ا بهس��ر میبرن��د
و اقتص��اد ای��ران نیز ب��ا انبوهی از
مشکالت ساختاری مواجه است.
براس��اس خبری که در پایگاه اطالعرسانی اتاق ایران آمده ،یوسفی
گف��ت :در این وضعیت برای مهار کرون��ا و نجات جان مردم چارهای
ج��ز قرنطینه وجود ندارد؛ اما دولت و س��ایر نهاده��ا نیز باید با تمام
توان وارد میدان ش��وند و به مردم و کس��بوکارها کمک کنند .باید
ی��ک هماهنگی جدی می��ان نهادها و دس��تگاههای ذیربط ایجاد
ش��ود و قاطعان��ه و بهدور از هرگون��ه س��هلانگاری دوران قرنطینه
دو هفت��های یا یکماهه اجرا ش��ود .در عین ح��ال دولت نیز باید در
بوکارهایی که در این دوران آس��یب
تأمین معیش��ت مردم و کس�� 
میبینن��د ،اقدام کند .همکاری نزدیک و عمل��ی با نخبگان و مراکز
علم��ی ،تخصصی و پزش��کی نیز میتوان��د در تصمیمگیری صحیح
کمک بس��یار زیادی کند .البته با توجه به ابعاد گس��ترده خس��ارات
کرون��ا حمایتها تنه��ا از عهده دول��ت برنمیآی��د و در این زمینه
تمام نهادهای عمومی و بزرگ کش��ور که دارای منابع مالی هستند،
باید وارد عمل شوند.
باید به این نکته اش��اره کرد که در کش��ور ما همواره دیرهنگام برای
حل مش��کالت اقدام میشود و مس��ئوالن به فوریت از خود واکنش
نشان نمیدهند .این درحالی است که اگر واکنش سریعی نسبت به
مسائل یا همین مش��کل کرونا داشتیم ،بهطور قطع میزان خسارات
و آس��یبهای آن کمترو امکان مدیری��ت آن نیز بیشتر فراهم بود.
اگر در همان ابتدای ش��یوع ویروس در کش��ور قرنطینه یکشهر در
دستورکار قرار میگرفت ،ابعاد بحران کرونا به گستردگی امروز نبود.
عالوهبر این نخبگان و کارشناس��ان چندان در تصمیمگیریها نقش
ندارند؛ این درحالی اس��ت که در سایر کشورها عمده تصمیماتی که
در چنین ش��رایطی اتخاذ میشود با هماهنگی و مشورت نخبگان و
کارشناسان است.

ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور

عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد

مجری طرح دانههای روغنی مطرح کرد

نـگاه روز
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فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی:

پذیرش نمایندگی

روزنامه «سبزینه» در استان 
های
آذربایجان شرقی ،گلستان ،خوزستان ،بوشهر
مرکزی ،ایالم ،اردبیل ،هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،البرز و زنجان
نماینده فعال میپذیرد.

88970931-5 09120704009
www.sabzineh.org

سبزینه را
آنالین ببینید
و بخوانید

70درصد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی عضو بسیج هستند

فرمانده مرکز مقاومت بس��یج وزارت جهاد کش��اورزی با
بیان اینک��ه 70درصد کارکنان وزارت جهاد کش��اورزی
در کش��ور عضو فعال بسیج هستند ،گفت11 :هزار هسته
بسیج تخصصی در کل کشور داریم .همچنین در یکهزار
و 360مرکز جهاد کش��اورزی کشور کانونهای تخصصی
بسیج کشاورزان را داریم.
به گزارش «سبزینه»،همزمان با اولین روز از هفته بسیج،
پیمان فلس��فی ،فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد
کش��اورزی ،در نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از
اقدامات جهادی بسیج در عرصههای خدمترسانی مانند
خدمترس��انی به زائران پیادهروی اربعین در س��الهای
قبل ،کمک به س��یلزدگان استان سیستان و بلوچستان
و خوزس��تان ،همچنی��ن اقدامات تخصصی بس��یج برای
روستاییان و عشایر در مناطق محروم کشور و نیز مشارکت
در جهاد کمکهای مؤمنانه و طرح مواسات در ایام بیماری
کرونا گزارشی ارائه کرد.
فلس��فی با بی��ان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی در زمان
جنگ تحمیلی هم برای اعزام نیروهای داوطلب و مردمی
در قالب جهاد س��ازندگی س��ابق فعالی��ت میکرد،گفت:
هماکنون انتظار از این وزارتخانه بیشتر اس��ت و با وجود
اینکه 70درصد از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی عضو
بس��یج هس��تند ،اما انتظار میرود کارمندان بیشتری به
عنوان بسیجی فعال خدمت کنند.
وی گف��ت52 :ه��زار کارمن��د وزارت جه��اد کش��اورزی
عضو بس��یج هس��تند که این اف��راد در 9عرصه تخصصی
نقشآفرین��ی میکنن��د؛ از جمله مش��ارکت در الیروبی
قناته��ا ،مبارزه با ملخه��ای صحرایی ،کمک برای حذف
دالالن در توزیع نهادهها بین دامداران و نیز توزیع مستقیم
محصوالت تولیدی و خدمترس��انی به مردم در حوادثی
مانند سیل و زلزله و نیز کمکهای مؤمنانه در ایام کرونا.
فرمان��ده مرک��ز مقاومت س��یج وزارت جهاد کش��اورزی
همچنی��ن گفت :با راهاندازی هیئ��ت محبانالرضا (ع) در
جریان پی��ادهروی اربعین در س��الهای قبل برای حدود
100ه��زار نفر از زائران امام حس��ین (ع) غذا تهیه و بین
آنان توزیع شد .همچنین گروه جهادی حیدریون تشکیل
ش��د که در سیستان و بلوچس��تان بعد از خسارات سیل
با جم��عآوری 400میلیون تومان کمک مردمی به کمک
باغ��داران موز در منطقه زرآباد سیس��تان ش��تافتند ،زیرا
راههای دسترسی به باغها زیر رسوب قرار گرفته بود که با
کمک بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی باز و باغهای آنها
احیا ش��د و با توجه به اینکه همت بس��یجی بود ،با مبالغ
اندک کارهای بزرگی برای کمک به کشاورزان و باغداران
سیلزده انجام شد.
وی همچنین گفت :همچنین در دو مرحله گوشت نذری
با ارزش بیش از 450میلیون تومان توس��ط گروه جهادی
حیدریون بستهبندی و بین نیازمندان توزیع شد.
به گفته وی ،امس��ال در مهرماه ح��دود 55میلیون تومان
لوازمالتحریر ب��رای دانشآموزان مناط��ق محروم تهیه و
توزیع و همچنین هشت میلیون تومان برای دانشآموزان
روستای گواتمک ارسال شد.
وی همچنین از س��اخت پنج واحد مسکونی در خوزستان
توس��ط بس��یجیان وزارت جهاد کش��اورزی خبر داد که
ب��ا هزین��ه 600میلیون تومان��ی این کار ص��ورت گرفت.

همچنین حدود 60میلیون تومان جهیزیه برای نوعروسان
نیازمند تهیه ش��د و 150میلیون تومان نیز برای کمک به
خانوادههای کمدرآمد اختصاص یافت.
فلس��فی همچنی��ن از مش��ارکت بس��یج وزارت جه��اد
کش��اورزی در طرح کاداس��تر یا حدنگار در هش��ت هزار
هکت��ار از زمینه��ای آذربایجان غربی خب��ر داد و گفت:
برای کمک به پرورشدهندگان ماهی ،محصوالت تولیدی
آنه��ا 20درصد زیر قیمت بازار به کارمندان وزارت جهاد
کش��اورزی فروخته ش��د و با حذف واس��طه ه��م درآمد
آبزیپ��روران افزایش یافت و هم کارمندان توانس��تند به
ماهی ارزان دسترسی پیدا کنند.
فرمان��ده مرکز مقاومت بس��یج وزارت جهاد کش��اورزی
همچنین گفت :کمک مؤمنانه توس��ط بس��یجیان وزارت
جهاد کشاورزی در راس��تای طرح مواسات در سه مرحله
انجام ش��د و همچنین با کمک معاونت علمی پژوهش��ی
سازمان بس��یج تخصصی مهندسی کشاورزی آقای دکتر
جهانسوز در سالهای گذشته طرحهای اولویتدار بسیج
برای بخش کش��اورزی را مشخص کردیم و قرار شد برای
هر اس��تان دو تا سه اولویت مشخص ش��ود و در مجموع
برای 32اس��تان و مرکز جهاد کشاورزی در کشور بیش از
 90اولویت احصاء شد.
وی همچنین به تهیه نقشه راه تخصصی بسیج اشاره کرد و
گفت :از جمله این کارها هویتدار کردن دام کشاورزان در
استان مرکزی ،مطالعه ظرفیت فرآوری محصوالت غذایی،
طرح ایجاد س��ایبان برای مزارع کشاورزان و جلوگیری از
تبخیر آب و همچنین در برخی استانها مانند کهگیلویه
و بویراحمد دو اولویت ش��امل مبارزه با آفت ملخ صحرایی
و مبارزه با کرم گلوگاه انار به عنوان اولویت مشخص شد.
به گفته فلس��فی ،سه طرح ملی پر تکرار که توسط بسیج
وزارت جهاد کش��اورزی اجرا میشود شامل مبارزه با ملخ
صحرایی ،واکسن دام و طیور و الیروبی قناتها و چاههای
کشاورزی اس��ت که این سه طرح در سال  99در راستای
جهش تولید ابالغ ش��ده و عملکرد این طرحها را تا پایان
سال به مردم گزارش میدهیم.
فرمان��ده مرکز مقاومت بس��یج وزارت جهاد کش��اورزی
همچنین از برگ��زاری 9اردوی جهادی توس��ط کارکنان
وزارت جهاد در اس��تانهای هرمزگان ،خراس��ان جنوبی،

کهگیلویه ،لرستان ،خوزستان و گلستان انجام شد و برای
ه��ر اردوی جه��ادی بین  40تا 50میلی��ون تومان هزینه
ص��رف و خدمات تخصصی به صورت رایگان برای مناطق
محروم ارائه شد.
وی همچنین گفت :مبلغ 450میلی��ون تومان اعتبار نیز
توسط جهادگران گروه حیدریون صرف خدمترسانی به
کشاورزان شد.
فلس��فی با بی��ان اینکه به گفته امام خمینی(ره) بس��یج
مدرسه عش��ق اس��ت ،گفت:همکاران ما در بسیج جهاد
کش��اورزی حتی یک ریال اضافه حقوق نمیگیرند ،چون
همه این افراد کارمند هس��تند و به صورت داوطلبانه و در
اقدامی خودجوش در طرحهای بسیج مشارکت میکنند
و حتی بسیاری از تجهیزاتی که در بسیج وزارتخانه مانند
تلویزیون و یا میزهایی که استفاده میکنیم ،اهدایی افراد
خیر و نیکوکار است.
وی گفت :در س��یلهای اخیر هم در مناطق س��یلزده با
کمک بسیج الش��ه دامهای تلفشده به صورت بهداشتی
دفن شده.
فلسفی از تشکیل قرارگاه 17ربیعاالول در سال جاری خبر
داد و گفت:پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری برای مرحله
دوم کمک مؤمنانه و طرح مواس��ات برنامه عملیاتی بسیج
وزارت جهاد کش��اورزی برای کنترل و کاهش قیمتها و
نظارت بر توزیع نهادههای دامی بین کش��اورزان تشکیل
شد ،زیرا در این زمینه بیشترین مشکل وجود دارد.
وی گفت :ما 100پیشنهاد آماده کردهایم که این موارد را
به سپاه استان تهران اعالم و آمادگی خود را برای مشارکت
در نظارت و کنترل توزیع نهادههای دامی اعالم میکنیم.
وی گفت52:هزار بسیجی کارمند وزارت جهاد کشاورزی
و دهها هزار کش��اورز عضو بسیج بر نحوه توزیع نهادههای
دامی در سراس��ر کش��ور نظارت میکنند و اگر جایی این
نهادهها احتکار و یا انبار ش��ده باش��د ،توس��ط بسیجیان
گ��زارش میش��ود و ای��ن م��وارد را به مقامات مس��ئول
ارائه میدهیم.
وی در پای��ان تأکی��د ک��رد :ترجیح ما این اس��ت که وارد
کارهایی که در اختیار مس��ؤوالن قرار دادهاند ،نشویم ،اما
زمانی که یک بحران مانند س��یل سیستان و خوزستان و
یا زلزله روی میدهد ،وارد کارهای اجرایی هم میشویم.

