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وزیر جهاد کشاورزی زیربار قیمتگذاریهای دستوری دولت نرود

هشدار درباره کاهش 50درصدی
تولید گندم
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منحرف شدن بانکهای خصوصی از انجام وظایف قانونی

منابع مالی بانکها صرف تولید نمیشود

@sabzinehnewspaper

sabzineh_newspaper

احتکارمـرغ
توسط۳هزار و۴۶۰واحد مرغداری

تیمی حرفهای برای اقتصاد
تشکیل شود

فریال مستوفی

www.sabzineh.org

خشکیدگی یکمیلیون و 200هزار
هکتار از جنگلهای زاگرس
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جدال بر سر
تکثیر یوزهای ایرانی
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یوزپلنگهای آس��یایی درحال انقراض ای��ران ،گرفتار اختالفنظر
مدیران و کارشناس��ان شدهاند و در تازهترین اتفاق ،زندهگیری یک
ق�لاده یوزپلنگ ن��ر به نام «فیروز» در پارک مل��ی توران در فضای
مجازی بسیار سر زبانها افتاده و موافقان و مخالفان زیادی را رو در
روی یکدیگر به صف کرده اس��ت .زندگی جدید «فیروز» ،یوزپلنگ
نر و خبرس��از این روزها ،در آفریقای ایران آغاز ش��ده است تا چند
صباحی بیشتر در ذخیرهگاه زیس��تکره توران خودنمایی
کند؛ اما تیزپای توران چقدر زنده میماند؟
دبیر انجمن بستهبندی مواد پروتئینی اعالم کرد

5

تعطیلی  86واحد بستهبندی
با عدم عرضه مرغ

•

«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد راهکارهای تحقق شعار سال بررسی میکند

راه عملیاتی شدن شعار سال سخنرانی و همایش نیست

مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها خبر داد

تولیدساالنهیکسومبذرمحصوالتزراعیتوسطشبکهتعاونروستایی
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات فنی و کش��اورزی تعاونیها گفت :این شبکه با ۹۵سایت
فرآوری و بوجاری بذر رسمی در  ۲۸استان کشور ،بیش از یکسوم بذر محصوالت زراعی
اساسی را بر اساس برنامهریزی سالیانه تولید و توزیع میکند.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از ایانا ،محس��ن تواضع ،مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی
و کش��اورزی تعاونیهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ،با اشاره به این که برای تأمین
امنیت غذایی کش��ور در س��ال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» توسعه صنعت بذر به
عنوان یکی از مهمترین نهادهها در دستور کار است ،گفت :توسعه صنعت بذر ساختاری
تعیینکننده در توسعه ،اشتغال ،تقویت ،تحکیم و افزایش تولید محصوالت اساسی است.
وی ادامه داد :از طرفی دس��تیابی به خوداتکایی در محصوالت زراعی از اهمیت ویژهای
برخ��وردار اس��ت و تولید ب��ذر میتواند از اقدامات اساس��ی پدافن��د غیرعامل در بخش
کشاورزی برای کاهش آسیبپذیری و ارتقای پایداری در برابر تهدیدات خارجی باشد.
تواضع با بیان اینکه تولید بذر باکیفیت به افزایش تولید در داخل کشور کمک میکند،
تصریح کرد :این امر میتواند منبع قابلتوجهی از تبادالت خارجی از طریق صادرات بذر
به کشورهای دیگر را هم فراهم سازد.
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها با اشاره به شبکه تحت پوشش
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :این ش��بکه با ۹۵سایت فرآوری و بوجاری
بذر رس��می در  ۲۸استان کشور ،تولید بیش از یکسوم بذر محصوالت زراعی اساسی را
بر اساس برنامهریزی سالیانه تکثیر و تدارک بذر معاونت زراعت تولید و توزیع میکند.
ب��ه گفته تواضع ،ب��ذر محصوالت گندم ،جو ،حبوب (لوبیا و نخود) ،س��یبزمینی ،برنج،
سویا ،کنجد ،شبدر ،پنبه و کلزا از جمله بذور محصوالت تولیدی است.
وی ب��ا تأکی��د بر این که تلفی��ق عوامل طبیعی و فنی کش��اورزی با عوامل انس��انی در
ش��بکه تعاون روس��تایی وجود دارد ،تصریح کرد :این موض��وع میتواند یکی از بهترین

ظرفیتهای اعمال سیاس��تگذاری تولید بذر در بستر شبکه تحت پوشش باشد .تواضع
بر برنامهریزیهای متمرکز تولید بذر توس��ط تعاون مرکزی روستایی اشاره کرد و یادآور
شد :تشکیل شرکت تعاونی توسعه کشاورزی تخصصی بذر پایتخت ،تشکیل کمیته فنی
بذر اصالحش��ده و استفاده از ظرفیتهای کمپانیهای معتبر خارجی (در حال مذاکره با
شرکت نویساد صربستان) ازجمله این برنامهها است.
وی افزود :مش��ارکت وسیع در ساماندهی بذور خودمصرفی محصوالت زراعی و استفاده
از ظرفیت کش��ت و صنعتهای تحت پوش��ش شبکه جهت تولید بذر محصوالت سبزی
و صیف��ی (از قبی��ل گوجهفرنگی ،پیاز ،خیار س��بز ،فلفل ،هندوان��ه و ملون) نیز در حال
برنامهریزی است.
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عکس :حمیدرضا نجفی

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
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8صفحه قیمت 4000 :تومان

ف مرغ شد
نقص زنجیره تولید و ضعف عملکرد دستگاهها سبب ایستادن مردم در ص 

نـگاه روز

نظ��ر دادن درخص��وص عملک��رد
دولتها صرفاً با بررس��ی مدت چهار
ت آنها ،تحلیل
یا هشتس��اله فعالی 
سادهانگارانهای است .عملکرد دولتها
به عوامل متعددی در س��طح خرد و
کالن ،حوزه داخلی و خارجی وابسته
است .براس��اس خبری که در پایگاه
اطالعرسانی اتاق ایران آمده ،مستوفی
ی خود را بهگونهای بنا
گفت :دولتهای موفق عموماً برنامههای اقتصاد 
میکنن��د که نهتنها تغییر دولت بهطور کل��ی آن را برهم نزند ،بلکه کار
دولت بعدی را نیز س��ادهتر کند ،بهطوریک��ه دولت جدید ادامهدهنده
برنامههای دولت پیشین باش��د .از این جهت است که بخشخصوصی
بارها تأکید کرده داشتن نقشه راه مشخص اقتصادی در سطح داخلی و
بینالمللی یکی از پارامترهای مهمی اس��ت که دولتها باید به آن توجه
کنند .از س��وی دیگر باید سیاس��تهای بینالمللی یک دولت در راستا
با سیاس��تهای داخلی چیده شود .بنابراین داشتن بسترهای اقتصادی
الزم از مهمترین اقداماتی اس��ت که ی��ک دولت صرفنظر از جناحهای
سیاس��ی باید به آن توجه کند .به عقی��ده من ،رئیسجمهور آینده باید
یک تیم حرفهای در کنار خود داشته باشد ،چراکه فردیت نمیتواند راه
ب ه جایی ببرد .یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت،
اعتمادسازی و ایجاد شفافیت در برنامههای دولت برای مردم است .ملت
ما طی سالیان اخیر بر اثر سوءمدیریت و عدمشفافسازی آسیب زیادی را
تحمل کردهاند و دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت
مردم و اوضاع کس��بوکار قرار دهد .رئیسجمهور جدید باید در حدود
اختیارات قانونی خود شجاعت اجرای تصمیمات خود را در سطح داخلی
و بینالمللی داشته باشد و در مناسبات و تعامالت بازرگانی منطقه و دنیا
درای��ت به خرج دهد .رئیسجمهور منتخ��ب باید بتواند در برنامهریزی
برای برچیدن یا به حداقل رس��اندن فس��اد ناشی از اتخاذ سیاستهای
دستوری ناصحیح چون دالر چهارهزار و 200تومانی و سایر موارد مشابه
موفق عمل کند؛ چراکه رتبه ایران در اینخصوص نگرانکننده اس��ت.
موضوع مهم دیگر ،همس��ویی و هماندیش��ی دولت با بخشخصوصی و
داش��تن ارتباط مثبت و مؤثر است؛ چراکه بخشخصوصی میتواند در
اجرای برنامههای اقتصادی دولت اهرم ثمربخشی باشد.
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ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور

هر بامداد
در سراسر کشور
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

بهبود4/3میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت :تراز تجاری بخش کشاورزی و
غذای کشور از منفی ششمیلیارد و ۷۶۷میلیون دالر در
س��ال  ۹۸به منفی دو میلیارد و ۴۶۳میلیون دالر در سال
گذشته ارتقاء پیدا کرد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،کاظم خاوازی
در نشس��ت علنی دیروز (سهش��نبه  ۱۷فروردین ماه) در
تش��ریح وضعیت نهادههای دامی ،کشاورزی و پروتئینی
کش��ور ،اظهار داشت :شاید مهمترین بخشی که در کشور
مطرح اس��ت ،بخش زراعت است که حدود ۷۰درصد آن
را گندم تش��کیل داده و این در حالی است که تصمیمات
خوبی برای گندم گرفته شده ،چراکه شاکله اصلی زراعت
م��ا متکی ب��ه تصمیماتی اس��ت که برای گن��دم گرفته
شده است.
وی ادامه داد :در سال  ۹۸حدود ۳۷۵هزار تن بذر گواهی
شده درجه یک در اختیار کشاورزان قرار دادیم و این رقم
در سال  ۹۹به ۴۱۳هزار تن رسید.
وزیر جهاد کش��اورزی از طرح جه��ش تولید در دیمزارها
بهعن��وان یکی از موفقیتهای ای��ن حوزه یاد کرد و ادامه
داد :دیمزارها بخش مهمی هس��تند که کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاند؛ لذا پروژهای با همکاری ستاد اجرایی فرمان
حض��رت امام (ره) در س��طح ۶۶۰ه��زار هکتار به صورت
پایلوت در شش استان و ۷۰شهرستان و در سطح ۷۴هزار
هکتار آغاز شده است.
وی اضافه کرد :پیشبینی میش��ود ب��ا اجرای این پروژه
تثبیت ش��غل ،درآمد مناس��ب برای کش��اورزان و تولید
۳۰۰هزار تن محصول کشاورزی محقق شود.
عض��و کابین��ه دولت دوازدهم با اش��اره ب��ه وضعیت تراز
تجاری کش��ور در حوزه کشاورزی طی سالهای گذشته
افزود :تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور از منفی
ش��ش میلیارد و ۷۶۷میلیون دالر س��ال  ۹۸به منفی دو
میلیارد و ۴۶۳میلیون دالر در س��ال گذش��ته ارتقاء پیدا
کرد .وی با بیان اینکه همچنین س��ن زدگی برای اولین
بار به 3/3درصد کاهش یافت ،گفت :کشاورزی قراردادی
نیز در س��ال زراعی گذشته از ۹۰هزار تن به ۲۰۰هزار تن
افزایش پیدا کرد .همچنین گندم از نظر کیفی در سراسر
کشور برای نخستین بار با تعداد بسیار نمونه مورد ارزیابی
قرار گرفت .این در حالی اس��ت که هجمهای روی ما بود
که کیفیت گندم خوب نیس��ت ،در صورتی که ۹۲درصد
گندمه��ای م��ورد بررس��ی قرارگرفت��ه از کیفیت خوبی
برخوردار بودند .خرید تضمینی هم که در سال  ۹۸اتفاق
افتاد7/7 ،میلیون تن بود که در س��ال  ۹۹به 8/5میلیون
تن رس��ید و پیشبینی ما این اس��ت که در سال پیش رو
خرید گندم به 8/8میلیون تن برسد.
خاوازی با بیان اینکه کش��ت قراردادی دانههای روغنی
در سال گذش��ته را تا ۲۰۰هزار تن افزایش دادیم ،گفت:
از مجلس و کمیس��یون کشاورزی به دلیل تصویب قانون
خرید تضمینی تش��کر میکنم و شما عواید آن را در سال
پیش رو برای کلزا خواهید دید .همچنین تصمیماتی که
برای چغندرقند گرفته شده ،بسیار حائز اهمیت است.
برنامهریزی برای تولید 800هزار تن روغن تا 4سال آینده
این عض��و کابینه دولت دوازدهم اضاف��ه کرد :در صورت
اج��رای طرحی که ب��رای جهش تولید آم��اده کردهایم،

ب��ه راحتی میتوانیم طی چهار س��ال قریب به ۸۰۰هزار
تن روغن را در داخل کش��ور ب��دون اینکه گندم و دیگر
محصوالت اس��تراتژیک تح��ت تأثیر ق��رار گیرند ،تولید
کنیم .همچنین یکی از تصمیمات خوبی که در ش��ورای
قیمتگذاری گرفته ش��د ،کمک به چغندرکاران کش��ور
بود .اگرچه در س��ال  ۹۸در حدود 3/5میلیون تن چغندر
تولید شد ،ولی این رقم در سال  ۹۹به حدود 5/5میلیون
تن رس��ید و پیشبینی ما این اس��ت در سال  ۱۴۰۰این
رقم به هفت میلیون تن برسد که قریب به 1/2میلیون تن
فقط شکر از چغندر میگیریم و قطعاً در سال پیش رو به
مرز خودکفایی در تولید شکر خواهیم رسید.
وی در رابط��ه با تولید پنبه نیز توضیح داد :در س��ال ۹۸
مجموعاً ۲۲۲هزار تن پنبه برداش��ت کردیم که در س��ال
زراع��ی  ۹۹این عدد به ۲۷۰هزار تن رس��ید و در س��ال
 ۱۴۰۰آن را به  ۳۲۷هزار تن خواهیم رساند.
خ��اوازی درباره وضعیت محصوالت پروتئینی نیز تصریح
کرد :در تولید گوش��ت قرمز به  ۸۸۱ه��زار تن ،در تولید
ش��یر ب��ه ۱۱میلیون تن و در تولید مرغ ب��ه دو میلیون و
۵۰۰ه��زار تن رس��یدهایم؛ همچنین مش��کلی در تولید
تخممرغ و عسل نداریم.
وزیر جهاد کش��اورزی در تش��ریح دالیل اتفاق��ات ناگوار
ب��ازار مرغ طی دو ماه گذش��ته توضی��ح داد :در بهمن ماه
به بیشترین میزان جوجهریزی رس��یدیم؛ به این معنا که
آماری باالتر از بهمن ماه برای جوجهریزی نداشتیم که این
امر نیز توس��ط چند سیس��تم مختلف به طور مثال سامانه
سماصط توسط سازمان دامپزشکی و بیمه کنترل میشود.
انحراف از جوجهریزی 1/3درصد است
وی با بیان اینکه بر اس��اس اطالع��ات میدانی انحراف از
جوجهریزی حدود 1/3درصد اس��ت ،گفت :جوجهریزی
و تولید به میزان ماههای گذش��ته بوده اس��ت و حتی ما
ب��ا تولیدات کمتری مانند ۹۰میلی��ون و ۱۱۰میلیون نیز
مشکلی در بازار نداشتیم .از سوی دیگر از آنجا که قدرت
خرید مردم طی ماههای گذش��ته افزایش��ی نداشته ،باید
اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جستوجو کرد.
عض��و کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر
احت��کار و منجمدکردن مرغ در بازار به چش��م میخورد،
تصری��ح کرد :نیاز تهران به مرغ حدود یکهزار و ۲۰۰تن

اس��ت ،در حالی که در س��ه ش��یفت حدود یکهزار تن
بس��تهبندی شد ،اما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه
هس��تیم .خاوازی با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب
شد دولت کارگروهی در راستای حل مشکالت این حوزه
تش��کیل دهد که مس��ئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی
اس��ت ،ادامه داد :در س��ه روز کاری با برگزاری جلسات و
هماهنگیها توانستیم قیمتها را تا حدودی سامان دهیم
و تنها در اس��تانهای کهگیلوی��ه و بویراحمد ،آذربایجان
شرقی و سیس��تان و بلوچستان مشکالتی وجود دارد که
برای آنها استان معین تعریف شده است.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در سال  ۹۹در تولید
ک��ره خودکفا ش��دیم ،ادامه داد :واردات گوش��ت به یک
چهارم تا یک پنجم رسیده است.
وی اضافه کرد :بر اس��اس تصمیم س��ران س��ه قوه تمام
مس��ئولیتهای تج��اری در بخ��ش کش��اورزی از جمله
واردات ،صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهاد کش��اورزی
نیس��ت .عالوه بر این ،بر اس��اس مصوبه هیئ��ت وزیران
مسئولیت تنظیم بازار شکر ،روغن ،برنج ،گوشت بر عهده
جهاد کشاورزی نیست.
عذرخواهی از مردم بابت اتفاقات بازار مرغ
عضو کابینه دولت دوازدهم ب��ا بیان اینکه به نمایندگی
از دول��ت از مردم به دلیل اتفاقات ب��ازار مرغ عذرخواهی
میکنم ،ادامه داد :امیدواریم با تش��کیل کارگروه مذکور
آرامش به کل کشور بازگردد.
خاوازی وضعیت حوزه باغبانی کشور را خوب ارزیابی کرد
و ادامه داد :در حال حاضر حدود ۳۹۰هزار تن س��یب در
انبارها وجود دارد .از س��وی دیگ��ر ۸۳۰هزار تن صادرات
داشتیم .اکنون نیز حدود  ۲۷۵هزار تن پرتقال و ۶۴هزار
تن کیوی در انبارها داریم.
وزیر جهاد کش��اورزی افزود :بخش کش��اورزی نیز مانند
سایر حوزهها رقابتی بوده و متأثر از قیمت کاالهای دیگر
اس��ت و به صورت میانگین دس��تمزد روزان��ه نیروی کار
حدود ۴۹درصد و حمل و نقل  ۳۰درصد افزایش داش��ته
که این امر در قیمت نهایی محصوالت کشاورزی اثرگذار
اس��ت .وی ادامه داد :در بخش کش��اورزی تمام نهادهها
به ج��ز چهار نهاده از جمله ذرت ،کنجاله و دان ه س��ویا با
نرخهای آزاد تأمین میشود.

