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اخبــــار
رئیس جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد

اختصاص ۷۰۰میلیارد تومان
برای تکمیل سدهای استان اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :با اختصاص
۷۰۰میلیارد تومان به سدهای استان ،تولیدات اردبیل ۷۰۰هزار تن
افزایش خواهد یافت.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،خلیل نیکشاد در خصوص سفر ریاست
جمهوری به استان و مصوبات بخش کشاورزی اظهار کرد :در بدو ورود
ریاست جمهوری به استان گزارشی از کمبودها و نیازمندیهای کشت
و صنعت ارائه شد .با توجه به اینکه برای حل این مشکالت مقررات و
ضوابطی الزم است ،رئیس جمهور دستور داد کارهای کارشناسی روی
این مشکالت انجام گیرد.
وی گفت :رئیس جمهور در خصوص نیازمندیهای زیرساختها نگاه
چالشی به آب ،صنایع تبدیلی و فرآوردهها داشت و دستور داد در این موارد
گشایشهای جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد :یکی از هشت
طرح سفر ریاست جمهوری تأمین آب سدها است .پایاب سد خداآفرین،
عمارت و احمد بیگلو که بالغ بر ۹۴درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تأمین
۷۰۰میلیارد تومان کل اراضی ۴۲هزار و ۵۰۰هکتار زیر کشت خواهد رفت
و بیش از ۷۰۰هزار تن به تولیدات محصوالت استان اضافه خواهد شد.
نیکشاد به جلوگیری از خامفروشی و باالبردن ارزش افزوده محصوالت
تولیدی استان اشاره کرد و گفت :در شورای اداری که در شهرستان
پارسآباد تشکیل شد12 ،بانک بهعنوان کارگزار اعتباری که در سطح
کشور مطرح هستند ،به مبلغ ۹هزار میلیارد تومان برای بخشهای مختلف
کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و گردشگری به صورت شناور تأمین
اعتبار خواهند کرد که بیش از دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ در اختیار
بانک کشاورزی است.
وی تصریح کرد :در شش سال گذشته ظرفیت صنایع تبدیلی استان با رشد
 ۴۰۰درصدی تقریباً از ۶۰۰هزار تن به یک میلیون و ۹۰۰هزار تن رسیده
است .در این قسمت بهروزرسانی تکنولوژیهایی که استفاده میشود ،نیاز
است و طرحهای نیمهراکدی داریم که نیازمند تزریق منابع مالی هستند.
همچنین با پیشنهاد استانداری طرحهای پیشران تهیه کردیم؛ طرحهایی
که در رونق اقتصادی مهم هستند و در ذیل این طرحها صنایع تبدیلی
نیز وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل یکی دیگر از مصوبات سفر
ریاست جمهور را حمایت از سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت :در صورت نیاز
به زمین ،زمین در اختیار سرمایهگذار قرار خواهیم داد .همچنین تسهیالت
بانکی ،سرمایههای ثابت و سرمایه در گردش که عموماً سرمایهگذارها نیاز
دارند را تأمین خواهیم کرد .افزون براین با رعایت ضوابط و مقررات مباحث
مرتبط به بوروکراسی اداری را کاهش خواهیم داد.
نیکشاد به هوشمندسازی زنجیره تولید اشاره کرد و گفت :اتحادیه
تعاونیهای روستایی به صورت شبکهای عمل میکند و در نظر دارد
زنجیره هوشمند تولید را تهیه کند تا بتوانیم در کوتاهترین زمان میزان
تولید ،صادرات و مصرف را ارزیابی کنیم .در این صورت دادهها و ستادهها
را برای تصمیمگیری درست در اختیار خواهیم داشت.
وی اظهار کرد :رئیس جمهور از مزرعه بادام زمینی و پنبه و شهرک
گلخانه مغان که بزرگترین مجتمع گلخانهای کشور است ،بازدید کرد
و اعتباراتی را در نظر گرفت تا زیرساختهای گلخانه از جمله برق و
گاز تأمین شود .مجتمع گلخانهای مغان تقریباً یکمیلیون و ۶۰۰هکتار
است که ۱۵۰هکتار از آن فعال است که ۱۵هکتار آن را رئیس جمهور
افتتاح کردند.
این مسئول همچنین خاطرنشان کرد :در این سفر طرحهای آبخیزداری،
سدهای معیشتی ،تأمین آب شرب و راههای عشایری مورد بررسی قرار
گرفت و درمجموع این سفر برای بخش کشاورزی بسیار پر برکت بود.
متوسط تولید خرما ،یکمیلیون و ۲۰۰هزار تن

قیمت هر کیلو خرمای مضافتی
۳۰هزار تومان

رئیس انجمن ملی خرما گفت :با اصالح قوانین صادرات ،به سهولت میتوان
۴۰۰میلیون دالر ارزآوری از صادرات خرما داشت.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن رشیدفرخی
با اشاره به اینکه برداشت خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده
است ،اظهار کرد :امسال برآورد میشود که بهطور متوسط تولید سالیانه
خرما به یکمیلیون و ۲۰۰هزار تن برسد .هرچند خسارتهایی به خاطر
تغییر اقلیم و خشکیدگی خوشه خرما در برخی مناطق داشتیم ،اما در
برخی مناطق افزایش تولید داریم.
او با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین شدهای برای خرما نداریم ،افزود :با
توجه به تنوع ارقام ،قیمت خرما متفاوت است؛ به عنوان مثال قیمت کنونی
هر کیلو خرمای مضافتی در مبدأ  ۲۷تا ۳۰هزار تومان است.
رشید فرخی با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین نشده است،
بیان کرد :با توجه به افزایش سه تا چهار برابری نهادههای کشاورزی و
تورم ،قیمت محصوالت کشاورزی باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این
امر مستثنی باشد.
رئیس انجمن خرما در واکنش به عرضه خرما دو برابر نرخ مبدأ در بازار
بیان کرد :سودهای ۵۰درصدی برای قیمت کاال در فروشگاههای زنجیرهای
لحاظ میشود که این امر به زیان مصرفکننده و تولیدکننده است و
دستگاههای مسئول باید جوابگو باشند.
او درباره آخرین وضعیت صادرات خرما گفت :گرچه شرایط تحریم و کرونا
بر بازار صادرات اثرگذار است ،اما قسمت اعظم آن به خودتحریمی در
بازار داخل بازمیگردد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا
قوانین صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟ آیا صادرات محصوالت
کشاورزی نیازمند مشوق است؟
صادرات ۴۰۰میلیون دالری خرما شدنی است
رشید فرخی با تأکید بر اصالح قوانین صادراتی بیان کرد :طبق روال معمول
۳۰درصد خرمای تولیدی باید صادر و ۷۰درصد آن در بازار داخل مصرف
شود که درصورت اصالح قوانین صادرات به سهولت میتوان ۴۰۰میلیون
دالر ارزآوری از این حیث داشت.
ن ملی خرما ادامه داد :اگر مسئوالن شعار صادرات بدهند و به
رئیس انجم 
یکباره صادرات را ممنوع کنند ،این امر منجر به خدشهدار شدن اعتبار
تجار در بازارهای هدف میشود ،از این رو اگر مسئوالن خواهان صادرات
هستند ،با برگزاری جلسات با بخش خصوصی ،باید راه حلی برای مشکالت
بازگشت ارز اتخاذ کنند و همواره قول دهند که صادرات به یکباره ممنوع
نمیشود تا تجار اقدام به انعقاد قرارداد کنند ،چرا که قوانین صادراتی
ویترین صادراتی یک کشور در بازارهای هدف است و با ممنوعیت یکباره،
حضور در بازارهای صادراتی کاهش مییابد.
به گفته او ،اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی و توسعه صنایع تبدیلی
منجر به توسعه صادرات میشود.
رئیس انجمن ملی خرما در پایان تصریح کرد :سال  ۹۷قبل از ممنوعیت
صادرات ،ارزش خرمای صادراتی به ۴۰۰میلیون دالر رسید که در سال
 ۹۸انتظار بر آن بود که ارزش صادرات به ۵۰۰میلیون دالر برسد و همواره
این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان پنج سال با باالرفتن افزایش
بهرهوری ،حمایت دولت در ورود به نمایشگاهها و آشناشدن با سلیقهها
این امکان وجود دارد که ارزش صادرات به یک میلیارد دالر برسد ،ولی
متأسفانه ممنوعیت یک شبه صادرات هم که ۱۶روز بیشتر طول نکشید،
اعتبار تجار را خدشهدار کرد .در همان مقطع ایاالت متحده جایگزین شد
و بازارهای ما را توانست بگیرد .همچنین در دو سال گذشته عربستان
سعودی به عنوان یکی دیگر از رقبای ما توانست بسیاری از بازارهای
هدف را بگیرد.

توسعه کشت قراردادی گندم برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند توجه به گندمکاران است

توسعه کشت گندم و جلب رضایت
گندمکاران با کشت قراردادی

سبزینه

سلطانعلی زینلی

شماری از کارشناسان کشاورزی معتقدند
که توسعه کشت قراردادی گندم برای تأمین
امنیت غذایی کشور با استفاده از الگوی کشت
درست و رسیدن به بهرهوری تولید ،افزایش
ارزش افزوده ،کاهش ضایعات و تعادل قیمت
ضروری بوده و انجام آن نیاز به توجه ویژه
کشاورزان گندمکار دارد.
توسعه کشت قراردادی محصول استراتژیک
گندم به اعتقاد شماری از کارشناسان کشاورزی
ضرورت اجتنابناپذیری است که در روند رونق
تولید این محصول نقش بهسزایی دارد و کاهش
نقش دالالن و واسطههای سودجو در بازار،
پایداری صادرات ،افزایش ضریب نفوذ دانش،
افزایش سرمایهگذاری و توسعه مشارکت عمومی
و خصوصی از دیگر ثمرات آن است .برآیند
بررسیها نشان میدهد که کشت قراردادی
گندم تا حد زیادی به توسعه کشاورزی و افزایش
رضایت تولیدکنندگان این محصول منجر
میشود و در این شرایط باید برای توسعه کشت
قراردادی آن تدابیر ویژهای اندیشید.
به عقیده کارشناسان ،کشت قراردادی گندم
نقش مهمی در تغییر الگوی کشت دارد و گامی
ارزشمند در رفع مشکالت بخش کشاورزی از
جمله نیاز نقدینگی کشاورزان گندمکار برای
خرید نهاده و ماشینآالت محسوب میشود.
با اجرای این طرح کشاورزان متعهد میشوند
که گندم تولیدی خود را خارج از قرارداد در
جایی دیگر عرضه نکنند و از طرفی کارخانهها
و صنایع تبدیلی بر مبنای قیمت روز یا قیمت
مناسب اقدام به خرید از کشاورزان میکنند
و آنان با رغبت بیشتری به تولید ادامه می
دهند ،چرا که درآمد خوبی از ناحیه فروش
گندم کسب میکنند.
استان گلستان افزون بر ۲۲۰هزار بهرهبردار
کشاورزی دارد و کشاورزان این استان در تولید
گندم رتبه دوم کشوری را دارند که همین امر
میطلبد به موضوع کشت قراردادی گندم به
صورت ویژه در این استان توجه شود.
در همین ارتباط همایش «کشت قراردادی
محصول گندم» با حضور شماری از کارشناسان
و صاحبنظران حوزه کشاورزی در گلستان
برگزار و در آن بر ضرورت توجه به کشت
قراردای محصول گندم تأکید شد.
کشت اقتصادی گندم به لحاظ علمی
با تحلیل و برنامهریزی محقق میشود
مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران
کشور در این همایش گفت :کشت اقتصادی
گندم به لحاظ علمی با تحلیل و برنامهریزی،
افزایش بهرهوری ،استفاده بهینه از نهادهها،
مدیریت دقیق مزرعه ،استفاده از فناوری،
تکنولوژی و ابزارهای مدرن شکل خواهد گرفت.
علیقلی ایمانی افزود :یکی از محصوالت
بنیادی برای توسعه اقتصادی کشاورزی ،گندم
است که بهعنوان محصولی راهبردی و پایه در
تأمین بخش اعظمی از نیازهای اساسی مردم
نقش موثری دارد.
وی بیان کرد :کشاورزان پیشرو با استفاده بهینه
و درست از نهادههای کودی و کودهای پایه
به اختالف برداشت معنادار و جدی دست پیدا
میکنند ،در حالی که بقیه کشاورزان با هزینه
کمتر برای مصرف صحیح کودها ،به خیال خود

صرفهجویی کردهاند ،اما در عمل محصول
کمتری برداشت میکنند.
رفع مشکالت کشاورزان گندمکار
با طرح تقویت امنیت غذایی
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران
ایران هم در این همایش گفت :با طرح
تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات
کشاورزی بیش از ۹۰درصد مسائل و
مشکالت کشاورزی و کشاورزان گندمکار
مرتفع خواهد شد.
عطاءاهلل هاشمی اظهار داشت :در زمان حاضر
برای تولیدکنندگان محصول و خریداران گندم
از جمله کارخانهها مشوقهای بسیاری برای
خودکفایی این محصول در نظر گرفته شده و
کشاورزان عالوه بر امتیازات و جایگاه قبلی خود
با پرداخت ۱۰درصد حق بیمه محصوالتشان
را بیمه میکنند ،در حالی که این مقدار در
سالهای گذشته ۳۰درصد بود.
وی افزود :در کشاورزی و کشت قراردادی
تمام نهادهها با زمان کاشت بهصورت اعتباری
در اختیار کشاورز قرار میگیرد و کود ،سم و
نهادههای مورد نیاز زمان کاشت بهصورت
اعتباری و رایگان در اختیار کشاورز قرار
میگیرد و این هزینهها زمان خرید محصول
از مبلغ خریداری کسر خواهد شد.
هاشمی تأکید کرد :در کشت قراردادی برای
تأمین نقدینگی سود بسیار پایینی در نظر
گرفته شده و در مقابل کشاورزان وظیفه تأمین
و یاریرسانی برای تولید دو میلیون تن گندم
را دارند.
از پیشنهادات و طرحهای علمی
برای تقویت کشاورزی استقبال میشود
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای
اسالمی هم در این همایش خاطرنشان کرد:
اقدامات زیربنایی برای کشاورزی پویا و افزایش
محصوالت بهخصوص گندم با همکاری و
مشارکت کشاورز ،دانشگاه و وزارت جهاد
کشاورزی محقق میشود.
رحمتاهلل نوروزی بیان کرد :با توجه به

تحریمهای اقتصادی سالهای اخیر و در نظر
گرفتن هزینههای کاشت ،داشت و برداشت
و مشارکت کشاورز در قیمتگذاریهای
محصوالت به مهمترین بحث امنیت غذایی
توجه ویژه میشود و باید تأکید بر تولید داخل
داشته باشیم و در این راستا از پیشنهادات و
طرحهای علمی برای تقویت حوزه کشاورزی
استقبال میشود.
نقش اساسی کشت قراردادی گندم
در افزایش تولید
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان هم
در این همایش گفت :اگر کشت قراردادی
گندم سرلوحه کشاورزان قرار بگیرد و خرید
محصوالت هم بر اساس کیفیت مورد نظر باشد،
پیشرفت خوبی در کشت قراردادی و افزایش
تولید گندم اتفاق خواهد افتاد.
مختار مهاجر افزود :در حال حاضر میانگین
تولید گندم یکمیلیون و ۳۰۰هزار تن در
هکتار است که این رقم در بهترین شرایط به
یک میلیون و ۵۰۰هزار تن و در بدترین شرایط
مانند زمان خشکسالی به ۸۴۰هزار تن گندم
میرسد که با توسعه کشت قراردادی این
مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وزارت جهاد در دولت سیزدهم
به دنبال تحول بخش کشاورزی است
وزیر جهاد کشاورزی هم در پیامی که برای
همایش کشت قراردادی گندم گلستان اسال
کرد ،گفت :وزارت جهاد کشاورزی در دولت
سیزدهم به دنبال تحول بخش کشاورزی است،
چرا که کشاورزی ایران ،ظرفیت تبدیلشدن
به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت
را دارد.
در پیام سید جواد ساداتینژاد آمده :از
جمله مهمترین پیشنیازهای تحول بخش
کشاورزی ایران ،واکاوی نظام بهرهبرداری
حاکم بر بخش کشاورزی و تغییرات ساختاری
در آن است.
به گفته وی ،در حال حاضر ساختار کشاورزی
ایران مملو از بنگاههای خانوادگی خرد بدون

اتصال پایدار به زنجیرههای ارزش و تولید
است که این موضوع طی چند سال گذشته
زمینهساز آسیبپذیری باالی بنگاههای مذکور
در کشور شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود :عدم اتصال
زنجیرههای تولید محصوالت کشاورزی
و تولید بدون سفارش و قرارداد محصول،
درآمد مناسب مالی را برای کشاورز به وجود
نمیآورد و از طرف دیگر ،عدم اطمینان و
تداوم سفارش از سوی خریداران ،کاهش
کمیت و کیفیت تولید محصول ،نابهسامانی
بازار محصوالت کشاورزی و در نهایت
ناپایداری بنگاههای خرد کشاورزی را به
دنبال خواهد داشت.
در ادامه پیام ساداتینژاد ادامه است :پایه
ش تولید محصوالت
و اساس زنجیره ارز 
کشاورزی مبتنی بر قرارداد است و کشاورزی
مبتنی بر قرارداد ،راهکار نهایی بهبود فرایند
بازار محصوالت کشاورزی به شمار میرود.
وی با برشمردن مزایای کشاورزی قراردادی
مانند رعایت الگوی کشت ،افزایش بهرهوری در
تولید ،افزایش ارزش افزوده ،کاهش ضایعات،
تعادل عرضه و تقاضا و تعادل ریسک قیمت
در بین عوامل بازار ،تأکید کرد :این مدل
کشت در نهایت با خلق ارزش در حلقههای
به هم پیوسته زنجیره ،رضایت تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان و سایر عوامل بازار را در پی
خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد که
در سالهای آینده شاهد افزایش قابل توجه
سطح زیر کشت قراردادی محصول گندم در
کشور باشیم.
گفتنیاست کشاورزان گلستان در تولید گندم
رتبه دوم کشور را در اختیار دارند .استان
گلستان افزون بر ۲۲۰هزار بهرهبردار کشاورزی
دارد که حدود ۱۵۰هزار آنها در حوزه زراعی
و باغی فعالیت دارند و بیش از ۹۰درصد آنها
خردهمالک با مدیریت حداکثر چهار هکتار
زمین هستند .بهرهبرداران کشاورزی گلستان
سال زراعی گذشته پنج میلیون و ۴۰۳تن
محصول کشاورزی تولید کردند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوه:

توسعه کشت زیتون در دستور کار قرار ندارد

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوه گفت :به
دلیل وقوع سرمازدگی در سال  ۹۶و از بین
رفتن حجم بزرگی از سطح زیر کشت باغات
زیتون و همچنین مزیت رقابتی و اقتصادی
پایینتر این محصول در قیاس با انواعی چون
انار و پسته ،اولویت بر حفظ باغات زیتون
موجود است و توسعه کشت این محصول در
دستور کار قرار ندارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،حسن
شریفی گفت :سطح زیر کشت زیتون در
شهرستان ساوه ۷۰۰هکتار است که از این
مقدار حدود ۵۰۰هکتار را باغهای بارور و مثمر
تشکیل میدهد.
وی افزود :به دلیل سرمازدگی سال ۱۳۸۵
بخش اعظمی از باغهای زیتون شهرستان
ساوه که تا پیش از آن رخداد حدود دو هزار
و ۵۰۰هکتار بود ،از بین رفت و راندمان تولید
نیز در هکتار حدود ۵۰۰تن است و سال زراعی
جاری نیز شاهد ناباروری باغهای زیتون ساوه
بودیم .رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان
ساوه گفت :به دلیل اینکه ۳۰۰هکتار از
باغهای مثمر زیتون در ید یک مالک خصوصی

تولید آمار
در بخش
کشاورزی باید
«ثبتی مبنا» شود

و شهرداری ساوه قرار دارد و آنگونه که الزم
است به این باغات توجه و رسیدگی نمیشود،
بنابراین راندمان مناسبی در تولید وجود ندارد،
زیرا این مسأله برای مالک خصوصی در اولویت
چندم قرار دارد و محصول باغهای متعلق به
شهرداری ساوه نیز اغلب از سوی افراد چیده
میشود و به همین دلیل روی این میزان از
سطوح زیر کشت نمیتوان حساب چندانی باز
کرد .به گفته او۲۰۰ ،هکتار از باغات مثمر با
رسیدگی مناسب در شهرستان وجود دارد که

با احتساب برداشت ۵۰۰تن به ازای هر هکتار،
امسال حدود یکهزار تن زیتون در ساوه تولید
شد .رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوه
اظهار داشت :در شرایط کنونی اولویت بر حفظ
باغات موجود زیتون است و طرح توسعه ای در
دستور کار نیست.
وی اظهار کرد :دولت در راستای بِهنژادی کردن
ارقام زیتون نسبت به واردات انواع مثمر که
بازدهی باالیی برای تولید روغن زیتون دارند،
اقدام کرد و در ساوه نیز بیش از ۷۵درصد

رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت :برای
رفع مشکالت آماری بخش کشاورزی در حوزههای مختلف باید تولید آمار
صحیحوبههنگامبهصورتآمارهایثبتیمبناانجامشود.بهگزارش«سبزینه»
بهنقل از ایانا ،کریم احمدی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت
جهاد کشاورزی ،به مناسبت روز آمار و برنامهریزی در جمع همکاران این
مرکز ضمن اشاره به اهمیت آمار و اطالعات و توسعه آن از طریق فناوریهای
اطالعات ،گفت :در وزارت جهاد کشاورزی با توجه به یکسری سیاستهای
کالن به دنبال کشاورزی دانشبنیان هستیم .وی ادامه داد :خوداتکایی در
محصوالتکشاورزی،مدیریتتنظیمبازار،بهبودترازتجاری،حرکتدرجهت
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،انتقال دانش فنی به کشاورزان از طریق نظام
نوین ترویج ،ارتقاء و افزایش بهرهوری منابع تولید ،بهبود کیفیت محصوالت،
ارتقای مدیریت آب ،حمایت و پشتیبانی از زیرساختها و همچنین تخصیص
هدفمند یارانه ها به بخش کشاورزی از سیاستهای کالنی است که وزارت

زیتون کشت شده از نوع زرد است که دارای
کارکردهای دوگانه تولید روغن و کنسرو است،
اما چون قیمت نوع کنسروی باالتر است ،عمدتاً
رویکرد باغداران به سمت این رقم است.
وی گفت :بعد از وقوع سرمازدگی سال  ۹۶در
ساوه حدود ۳۶رقم زیتون در ساوه به صورت
آزمایشی کشت شد و در نهایت ارقامی که با
آب و هوا و خاک منطقه سازگاری بیشتری
داشتند ،در برنامه کاشت قرار گرفتند.
شریفی اظهار داشت :به دلیل اینکه زیتون
نسبت به ارقامی مانند انار و پسته صرفه
اقتصادی و مزیت رقابتی باالتری ندارد و
مقاومت به خشکی آن هم در مقایسه با سایر
ارقام کمتر است ،بنابراین اغلب باغداران و
کشاورزان ساوجی تمایل دارند به سمت
کشت محصوالت اقتصادیتر مانند پسته و
انار بروند و همین مسأله باعث میشود که
چشمانداز توسعهای چندانی در آینده زیتون
ساوه شاهد نباشیم .گفتنیاست شهرستان
ساوه دارای ۱۳۵هزار هکتار سطوح باغی و
کشاورزی است و ساالنه ۶۰۰هزار تن انواع
محصول را تولید میکند.

جهاد کشاورزی به دنبال آن است .احمدی با بیان اینکه به دلیل نبود اطالعات
و آمار دقیق در برآورد تولید و در پیشبینی دقیق نیازها دچار مشکل هستیم،
گفت :برای رفع مشکالت آماری بخش کشاورزی در حوزههای مختلف باید
تولید آمار صحیح و بههنگام بهصورت آمارهای ثبتی مبنا انجام شود .احمدی
با اشاره به طراحی «سامانه جامع کشاورزی ایران» تصریح کرد :پایه و اساس
ت پایه سه سامانه بسیار مهم شامل
سامانه جامع کشاورزی ایران برای اطالعا 
«سامانه پنجره خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی»« ،پایگاه اطالعات
مکانی وزارت جهاد کشاورزی» و «پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی»
است .به گفته وی ،این سامانه درگاهی برای ارائه آمار و درگاه واحدی برای ارائه
خدمات خواهد بود و متقاضی برای گرفتن مجوز به یک درگاه مراجعه خواهد
کرد و بهتبع آن بخش کشاورزی نیز قادر میشود تا تولیدات زراعی ،باغی ،دام و
طیور ،شیالت ،محصوالت فرآوری شده ،داروهای دامی ،مواد ژنتیکی و خوراک
دام را ردیابی و رهگیری کند.

روی خط

مجریان طرحهای تحقیقاتی ،رهبران
عرصه تولید در کشور هستند

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت مجریان
طرحهای کالن تحقیقاتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و آنان را رهبران
این عرصه در تولید محصوالت تحقیقاتی دانست.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات،
کامبیز بازرگان در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون هماهنگی
تحقیقات که با حضور معاونان سازمان ،مدیران و رؤسای مراکز
تحقیقاتی و مجریان طرح کالن گندم و برنج کشور در سالن اندیشه
سازمان برگزار شد ،گفت :توجه و هرگونه کمک به مجریان طرحهای
کالن تحقیقاتی امری مهم و درخور توجه است ،زیرا این امر در
راستای رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالیتهای تحقیقاتی صورت
میگیرد .وی ارزیابی خسارتهای وارده از سوی آفات زراعی و مبارزه
با آن را مهم دانست و افزود :اکنون زمان آن رسیده است که بهصورت
ویژه بر روی آفات معین و مشخص کار تحقیقاتی انجام شود ،زیرا این
فعالیت عاملی برای جلوگیری از خسارتهای مهم به محصول گندم
و برنج است .رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی دستور ویژهای برای
باال بردن سرعت عمل و توجه خاص به دادههای پراهمیت به منظور
تولید گندم پایدار در کشور صادر کرد.
این مقام مسئول به نقش تحقیق برای توسعه در زمینه طرحهای
کالن از جمله گندم و برنج اشاره کرد و به شرح تفصیلی اهداف
سازمان در زمینه گندم و برنج و دیگر طرحهای کالن ،با توجه به
اسناد باالدستی که نقشه راه را مشخص کرده ،پرداخت.
وی کاهش سطح زیر کشت هدفمند ،افزایش تولید و مصرف بهینه
آب را سرخط تولید محصوالت کشاورزی پایدار در برنامه طرحهای
کالن سازمان عنوان کرد .بازرگان اجرای طرحهای کالن تحقیقاتی
بخش کشاورزی را از استراتژیهای سازمان تحقیقات برشمرد و
خاطرنشان کرد :در اجرای طرحهای کالن توسط مجریان طرحها
در راستای رسیدن به اهداف و اسناد باالدستی و برنامههای مصوب،
باید دقیقاً مشخص شود چه مقدار سطح زیر کشت کاهش مییابد یا
چه میزان مصرف بهینه آب خواهیم داشت و چه مقدار افزایش تولید
را دربر خواهد گرفت .معاون وزیر در سازمان تحقیقات با بیان این
که سازمان تحقیقات ،خط مقدم برای اجرای برنامه امنیت غذایی
کشور است ،گفت :برای دستیابی به امنیت غذایی و پاسخگویی به
خواستههای وزیر جهاد کشاورزی ،باید برنامهریزی دقیقی در مسیر
رسیدن به این مهم انجامشود .وی همچنین برنامهریزی دقیق برای
تولید پایدار گندم در ترسالی و خشکسالی در طرحهای کالن را مهم
برشمرد و دستور ویژهای برای بهحداقل رساندن نوسانات تولید گندم
از طریق بهکارگیری یافتهها و ارقام مناسب با اهداف و برنامههای
بهرهوری وزارت متبوع را صادر کرد .بازرگان با بیان این که شرایط
حاضر کشور به طرحی نو و برنامههای جدید و فناورانه نیاز دارد،
طرح کالن گندم و ارتقای میانگین تولید آن را با توجه به پتانسیل
و ظرفیت زمینهای کشاورزی امری مهم و قابل توجه دانست .وی
با اشاره به اینکه ظرفیت و استعداد خاک زمین کشاورزی باید
در نظر گرفته شود ،گفت :توجه به تولید محصوالت کشاورزی در
شرایط اقلیمی و خاک امری ضروری و مهم برای تولید هرچه بهتر
محصول است .رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
فعالیتهای اجرایی در عرصههای کشاورزی را امری ضروری دانست
و با اشاره به اینکه باید متناسب با شرایط فعالیتهای اجرایی نسخه
الزم تهیه شود ،چنین برنامهای را مناسب و قابل ارائه به وزارت
متبوع بیان داشت.

وزارت جهاد کشاورزی در تولید
دادهها و اطالعات پیشرو است

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت :جای
افتخار دارد که وزارت جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانههای پیشرو
در عرصه تولید دادهها و اطالعات محسوب میشود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایانا ،محمد قربانی ،معاون برنامهریزی
و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ،به مناسبت روز آمار و برنامهریزی
در جمع همکاران مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات این وزارتخانه،
گفت :جای افتخار دارد که وزارت جهاد کشاورزی از یک ساختار
سنتی با دادههای فقیر به جایگاهی رسیده که امروز میتوانیم بگوییم
یکی از وزارتخانههای پیشرو در عرصه تولید دادهها و اطالعات
محسوب میشود .وی خاطرنشان کرد :اگرچه مرکز اطالعات
و دادههای ما پیشرو است و با نیروی انسانی فعال تالش دارد تا
نوآوری و خالقیتهایی را در این حوزه داشته باشد ،اما همچنان
ما از برخی کمبودها رنج میبریم .به عقیده قربانی ،این کمبودها
ممکن است ناشی از معاونتها و سازمانهای وابسته مختلف باشد
و آنها باید بگویند نیازمند چگونه اطالعاتی برای تصمیمگیریها
و تصمیم سازیهای کشاورزی هستند و سفارش دیتادهند .وی
با اشاره به اینکه داده هم نهاده و هم ستاده است ،گفت :با توجه
به این ویژگی داده ،باید به شش سؤال در ارتباط با دیتا پاسخ داده
شود .به گفته قربانی ،باید به چرایی تولید دیتا ،هدفمان از تولید،
چه کسی و به چه میزانی و چگونگی تولید و زمان دیتا توجه شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :دیتا
یک مأخذ آماری ارزیابی دادهها ،مدیریتها و سیاستهای محلی
و منطقهای است .قربانی درباره روز آمار و برنامهریزی نیز گفت:
به عقیده من ،روز آمار و برنامهریزی یک حرکت نمادین نیست،
بلکه نشستی برای فرهنگسازی و هشداردهی به ما و مرکز آمار
است .وی با بیان اینکه روز آمار و برنامهریزی تأکید میکند که
دیتا بسیار اهمیت دارد ،گفت :این روز یک حرکت برای تولید قدرت
است .قربانی با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی برای رسیدن
به اقتدار غذایی ،گفت :ما هم در معاونت برنامهریزی و اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اعتقاد
داریم که باید به اقتدار دیتا برسیم و زمانی میتوانیم به اقتدار غذایی
ت یابیم که به اقتدار دیتا رسیده باشیم .وی با بیان اینکه هر
دس 
تصمیمی در حوزه کشاورزی نیازمند دیتا است ،افزود :پیوند بین
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و موسسه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی الزم و
واجب است .معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
در ادامه بر ضرورت تحلیل دادهها در گزارشهای آماری ارائهشده
توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات برای بخشهای مختلف
تأکید کرد .قربانی گفت :در سیاست وزیر جهاد کشاورزی سیاست
«علم پشتیبان» آمده که هرگونه سیاستگذاری که قرار است انجام
شود ،باید علم آن را پشتیبانی کند که یک بخش علم هم دیتا است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ،دیتا را دانایی،
توانایی ،کارآیی ،بهرهوری ،ارزیابی عملکرد ،سیاستگذاری ،اعتماد،
دقت ،مذاکره و سیاستسازی توصیف کرد و افزود :مبادل ه اطالعات،
فرآوری دیتا و قاچاق دیتا سه مشکل اصلی در حوزه اطالعات و دیتا
است .قربانی تأکید کرد :امنیت دیتا بسیار حائز اهمیت بوده و در
سیاستها دخالت دارد ،زیرا دیتا باارزش است و بازار را تحت تأثیر قرار
میدهد و میتواند تولید رانت کند .وی گفت :نباید در دایره دیتاهای
خودمان غرق شویم و باید همزمان دیتاهای منطقه و بینالملل را نیز
داشته باشیم ،با دیتاهای خودمان ترکیب و تجزیه و تحلیل کنیم و
اتفاقات بازارهای جهانی و منطقه را در حوزه نیازها ،مصارف ،واردات و
صادرات محصوالت کشاورزی بدانیم .قربانی تصریح کرد :طبقهبندی
دیتا برای سیاستگذاری در بخش کشاورزی با توجه به مقیاس این
بخش ،بسیار اهمیت دارد.وی گفت :در بحث هوشمندسازی نیز چهار
مؤلفه کلیدی از جمله محیط هوشمند ،فناوری هوشمند ،ذینفعان
هوشمند و مدیریت هوشمند وجود دارد.

