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زراعت و باغبانی

سالسوم شماره 617

«سبزینه» از نقش توليد خرماي ارگانيك در سودآوری و حفظ چرخههاي زيستمحيطي گزارش میدهد

اخبار
رئيس سازمان چاي كشور:

 ۱۲ميليارد تومان از مطالبات چايكاران
شمال پرداخت شد

رئيس سازمان چاي كشور از پرداخت  ۱۲ميليارد و  ۸۰۰ميليون
تومان مطالبات چايكاران شمال كشور خبرداد و گفت :چين تابستانه
برگ سبز چاي تا پايان هفته ادامه دارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
مهر ،حبيب جهانساز با اشاره به پرداخت مبلغي از مطالبات چايكاران
شمال كشور ،اظهاركرد ۱۲ :ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان از مطالبات
چايكاران شمال كشور در استانهاي گيالن و مازندران پرداخت شد.
وي با بيان اينكه تاكنون مبلغ  ۹۸ميليارد و  ۶۸۰ميليون تومان از
مطالبات پرداخت شده است ،افزود :با پرداخت اين مبلغ سهم دولت
و كارخانجات تا پايان خرداد ماه واريز شده است .رئيس سازمان چاي
كشور در ادامه با اشاره به اينكه چين تابستانه از باغهای چاي نيز تا
پايان اين هفته ادامه دارد ،گفت :برداشت چاي از اوايل ارديبهشتماه
سال جاري آغاز شده است .وي با بيان اينكه تاكنون  ۷۳هزار تُن برگ
سبز چاي توسط چاي كاران برداشت شده است ،خاطرنشان كرد :با
برداشت اين ميزان برگ سبز چاي  ۱۵۵ميليون تومان درآمد براي
چايكاران بهدست آمده است .جهانساز يادآورشد :از برگهاي سبز
برداشت شده نيمي از نوع درجه يك و مابقي از درجه دو است .وي
در ادامه با اشاره به اينكه در استانهاي گيالن و مازندران  ۲۵هزار
هكتار باغ چاي وجود دارد ،افزود ۶۰ :هزار خانوار در اين حوزه فعاليت
ميكنند و برگهاي سبز چاي را در سه مرحله بهاره ،تابستانه و پاييزه
برداشت ميكنند.
محمدحسن افشار:

زيان روزانه پرورشدهندگان قارچ
به  15ميليارد تومان رسيد

يك مقام مسئول گفت :با توجه به پيگيريهاي صورت گرفته انجمن
توليدكنندگان قارچ ،قيمت قارچ تا حدودي در بازار بهبود يافت و تا
حدودي از زيان پرورشدهندگان كاسته شد .به گزارش «سبزینه» به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدحسن افشار ،رئيس هيئت مديره تعاوني
توليدكنندگان قارچهاي خوراكي ،از بهبود قيمت قارچ در بازار خبر داد و
گفت :با توجه به مسموميت اخير برخي جوامع محلي و روستايي ناشي از
مصرف قارچهاي سمي و اطالعرساني نادرست برخي رسانهها منجر به ايجاد
برخي مشكالت و نابهسامانيها در بازار قارچ خوراكي شد كه با پيگيريهاي
صورت گرفته تا حدودي قيمت قارچ بهبود يافت .وي با اشاره به مشكل
پيشروي توليدكنندگان قارچ خوراكي افزود :طبق روال همه ساله در فصل
تابستان،سالنهاييكهمجهزبهسيستمسرمايشيمناسبنيستندازچرخه
توليد خارج ميشوند و تنها واحدهاي مجهز ميتوانند به كار خود ادامه دهند.
افشار نرخ كنوني فروش هر كيلو قارچ را در بازار هفتهزار تومان اعالم كرد و
گفت :براساس محاسبات صورت گرفته در مردادماه سال گذشته قيمت تمام
شده هر كيلو قارچ خوراكي ششهزار و  800تومان بود كه با احتساب تورم،
اين رقم امسال به هفتهزار و  500تومان رسيد و در نهايت اين امر بيانگر
زيان  500توماني توليدكنندگان در فروش هر كيلو قارچ است .يك مقام
مسئول ادامه داد :در چند ماه اخير بهدنبال امتناع افراد از مصرف قارچهاي
خوراكي ناشي از مسموميت قارچهاي سمي ،زيان روزانه توليدكنندگان از
توليد  300تا  350تن قارچ خوراكي به  25ميليارد تومان رسيده بود كه
هماكنون با بهبود شرايط ميزان زيان آنها به  15ميليارد تومان كاهش
يافته است .وي قيمت قارچ در روزهاي آتي را پيشبيني كرد و گفت :با
توجه به گرماي هوا ،راندمان كامپوست واحدهاي مجهز از  16تا  17درصد
بيشتر نخواهد بود و اين امر در كنار تعطيلي واحدهاي كوچك فاقد سيستم
سرمايشي مناسب ،كاهش عرضه و در نهايت افزايش قيمت قارچ در روزهاي
آتي را بههمراه خواهد داشت .رئيس هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان قارچ
در پايان تصريح كرد :با توجه به شرايط كنوني قيمت قارچ در بازار و سال
حمايت از توليد داخل ،در صدديم كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و
صدا و سيما الگوي مصرف را افزايش دهيم.
غالمرضا ميري خبر داد

كاهش  12تني صادرات طالي سرخ
در خردادماه

يك مقام مسئول گفت :حداقل نرخ هر كيلو طالي سرخ با ثبات
نسبي در بازار چهارميليون و  50هزار و حداكثر هفتميليون و 300
هزار تومان است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران
ب رئيس شوراي ملي زعفران ،از ثبات
جوان ،غالمرضا ميري ،ناي 
قيمت طالي سرخ طي روزهای گذشته در بازار خبر داد و گفت:
هماكنون حداقل نرخ هر كيلو طالي سرخ چهارميليون و  50هزار
و حداكثر هفتميليون و  300هزار تومان است .به گفته وي ،با
توجه به نابهساماني و نوسان نرخ ارز ،امكان پيشبيني قيمت زعفران
براي يكساعت ديگر در بازار وجود ندارد .ميري از كاهش  12تني
صادرات زعفران در خردادماه خبر داد و افزود :در ارديبهشت سال
جاري  25تن و  669كيلو زعفران به بازارهاي هدف صادر شد
كه اين ميزان در خردادماه با كاهش  12تني به  13تن و 698
كيلو رسيد .نايبرئيس شوراي ملي زعفران با اشاره بهداليل كاهش
صادرات طالي سرخ ايراني در يكماه اخير گفت :با توجه به اينكه
از سالهاي قبل از تحريم تاكنون امكان ورود پول حاصل از صادرات
بهسبب معامالت با نرخ تومان به سيستم بانكي وجود نداشت ،از
اينرو براي مقابله با چالشهاي ناشي از اين امر در صورت بازگشت
مجدد تحريمها از سوي ترامپ ،بنابر بخشنامه دولت در 97/2/2
صادركنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سيستم
بانكي شدند .اين تصميم باعث شده كه صادركنندگان رغبتي به
صادرات نداشته باشند .وي ادامه داد :با توجه به نوسان نرخ ارز
و مشكالت پيشروي صادركنندگان نميتوان پيشبيني دقيقي
درباره صادرات زعفران داشت؛ بههمين خاطر انتظار ميرود كه
مشكالت پيشروي صادركنندگان مرتفع شود .اين مقام مسئول
در پايان در پاسخ به اين پرسش كه اعمال تحريمهاي جديد چه
تأثيري در صادرات زعفران خواهد داشت ،بيان كرد :در صورت
اعمال تحريمهاي جديد از يكماه آينده ،ديگر امكان صادرات
زعفران به آمريكا بهسبب مسائل ارزي و مشكالت سيستم بانكي
مبنيبر دريافت پول وجود نخواهد داشت؛ اين در حالي است كه با
اجراي برجام تمامي صادركنندگان به اين كشور صادرات داشتند،
اما بهطور دقيق نميتوان رقم مشخصي را اعالم كرد.
عضو هيئت مديره انجمن پسته ايران پیشبینی كرد

كاهش ۷۰تا۷۵درصدي توليد پسته

عضو هيئت مديره انجمن پسته ايران گفت :پيشبيني ميشود توليد
پسته  ۷۰تا ۷۵درصد نسبت به سال زراعي گذشته كاهش پيدا كند.
ب ه گزارش «سبزینه» به نقل از اقتصاد آنالین ،با بيان اينكه شرايط
باغها در استان كرمان بحرانيتر است ،افزود :درختان برخي از باغها
شهرستان رفسنجان در استان كرمان تقربياً محصولي ندادهاند يا
محصول آنها كيفيت بسيار پاييني دارد .وي ادامه داد :كاهش توليد
باغها در اين شهرستان از ساير نقاط كشور بيشتر و حدود  90تا
 95درصد است .قاسمعليزاده تغييرات آب و هوايي را از مهمترين
داليل كاهش توليد پسته كشور در سال زراعي جاري عنوان كرد.
اين عضو هيئت مديره انجمن پسته ايران تأكيد كرد :كاهش ناگهاني
دما در اسفند و گرماي شديد در روزهاي ابتداي فروردين موجب
سوختگي سرشاخههاي درختان پسته و كاهش ميوهدهي شده
است .قاسمعليزاده اظهار كرد :انجمن هماكنون در حال جمعآوري
اطالعات دقيق خسارات و تهيه آمار از توليد باغهای سراسر كشور
است و بهزودي آن را اعالم خواهد كرد.

بازارهایصادراتیخواهانخرمايارگانيك
سبزینه

مسعودلطيفيان

بر اساس اطالعات سازمان خواربار جهاني ()FAO
در سال  2016ميالدي ،نخل خرما در  38كشور
جهان پرورش يافته است .سطح زيركشت بارور
نخيالت جهان در اين سال معادل یکمیلیون
و  353هزارو  161هكتار ،ميزان توليد برابر
هشتمیلیون 460هزارو  444تن و متوسط
عملكرد جهاني ششهزارو  252كيلوگرم در هكتار
است .ايران از بزرگترين توليدكنندگان خرما
در دنيا بهشمار ميرود كه به لحاظ رتبهبندي ،در
بين كشورهاي توليدكننده خرما از نظر توليد بعد
از كشور مصر و از نظر سطح زيركشت بارور بعد از
كشور عراق در رتبه دوم جهان قرار دارد .براساس
آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي در سال ،1395
سطح زيركشت خرما در كشور معادل  250هزارو
 137هكتار (سطح زيركشت بارور  211هزارو
 987هكتار) ،ميزان توليد برابر یکمیلیون و
163هزارو  495تن و متوسط عملكرد كشوري
معادل پنجهزارو  489كيلوگرم در هكتار است.
حدود  99درصد از خرماي توليدي كشور بهترتيب
در استانهاي سيستان وبلوچستان ،جنوب استان
كرمان ،فارس ،كرمان ،بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان
و مابقي در سايراستانهاي خرماخيز بهدست
ميآيد .طي ساليان گذشته ايران از لحاظ مقدار
صادرات همواره جزو  10كشور برتر صادركننده
خرماي جهان بوده است .از كل سطح زيركشت
خرماي جهان 38هزارو  744هكتار (معادل 2/9
درصد)بهصورتارگانيكپرورشمييابد.بيشترين
سرانه مصرف محصوالت ارگانيك در جهان با بيش
از  200يورو مربوط به سوئيس و دانمارك است و
بيشترين سهم بازار محصوالت ارگانيك مربوط به
دانمارك ( 9/7درصد) ،لوكزامبورك ( 8/6درصد) و
سوئيس ( 8/4درصد) است .براساس آمار ارائه شده
توسط آيفوآم ( ،)IFOAMدر سال  2016ميالدي
ايران با 18هزارو  871هكتار سطح زيركشت
محصوالت ارگانيك در بين  178كشور دنيا در
رتبه  80قرار دارد .در ميان كشورهاي توليدكننده
خرماي ارگانيك ،ايران داراي رتبه پنجم است .روند
توسعهسطحزيركشتمحصوالتارگانيكدرجهان
رو به افزايش است ،با وجود این چالشهاي زيادي
در اينخصوص وجود دارد؛ ازجمله افزايش تقاضاي
جهاني براي مصرف محصوالت ارگانيك (حدود 90
درصد از فروش در شمال آمريكا و اروپا) ،گسترش
استانداردها و اين واقعيت كه اراضي مناسب
كشاورزي در جهان در حال كاهش است .اين بدان
معني است كه نگرانيهايي در زمينه كمبود عرضه
اين محصوالت وجود دارد و در آينده تقاضا بر عرضه
پيشي خواهد گرفت .همين مسأله مويد اهميت
حركت بهسمت توليد خرماي ارگانيك و دستيابي
بهبازارهايجهانياينمحصولاست.نتايجمطالعات
حوزه صادرات بيانگر اين است كه سليقه بازارهاي

هدف صادرات ،به خرماي ارگانيك متمايل است
و اين امر ضرورت حركت بهسمت توليد خرماي
ارگانيك جهت تصاحب بازارهاي بينالمللي را نشان
ميدهد .روند توسعه سطح زيركشت محصوالت
ارگانيك در جهان رو به افزايش است ،حدود 43/1
ميليونهكتاراززمينهايكشاورزيدرسراسرجهان
تحت مديريت ارگانيك هستند .از طرفي محصوالت
درختي باغباني حدود  1/2درصد كل زمينهاي
يعني حدود  500هزار هكتار را تشكيل ميدهند.
در اين مناطق شامل مركبات ،ميوههاي گرمسيري
و نيمهگرمسيري بهترتيب با  61 ،44و  74درصد
از كل سطح زيركشت بهصورت ارگانيك توليد
ميشوند .اهداف توليد خرماي ارگانيك عبارتند از:
 مديريت نخلستان سازگار با محيط زيست و بدوناثراتجانبي.
 كنش متقابل ميان بهبود سطح سالمت مردمهمسوباچرخههايزيستمحيطي.
 گسترش اثر سامانههاي توليد فرآوري ارگانيكخرما بر توسعه اجتماعي و بومشناختي.
 افزايش سودآوري و ماندگاري زيستبوممحصول خرما.
 نگهداري و توسعه بلندمدت حاصلخيزي خاكبسترنخلستانها.
 حفظ تنوع ژنتيكي در سامانه توليد و پيرامون آن،مشتمل بر حفاظت ارقام نخل خرما.
 توسعه كاربرد درست و مراقبت شايسته از همهموجودات زنده درون نخلستان.
 كاربرد هرچه بيشتر منابع تجديد شونده درتوليد خرما.
 كاهش و به حداقل رساندن هرگونه آلودگي درمديريتنخلستان.

 فرآوري خرماي ارگانيك با استفاده از منابعتجديدشونده.
 توليد فرآوردههاي ارگانيك زوالپذير زيستي. رفع نيازهاي اساسي يك زندگي با كيفيت ،همراهبا احساس رضايت از يك محيط كار سالم براي همه
افراد درگير در كار توليد و فرآوري خرماي ارگانيك.
 پيشرفت در راستاي يك زنجيره كامل از توليد،فرآوري و توزيع كه برآورنده عدالت اجتماعي و نيز
پاسخگويبومشناختيباشد.
 استفاده بهينه از نيروي انساني درمناطقخرماخيز.
 كمك به برقراري امنيت غذايي متناسب با رشدجمعيت.
 ايجاد و افزايش درآمد و اشتغال بهويژه درمناطقخرماخيز.
 حفاظت و حمايت از منابع طبيعي ومحيطزيستنخلستانها.
تحليل بازده اقتصادي
توليد خرماي ارگانيك
آمارهاي جهاني نشان ميدهند كه ميزان توليد
محصوالتباغبانيارگانيكدرسالهاياخيرسريع
افزايشداشتهاست.ميزانخردهفروشيموادغذايي
ارگانيك در اياالت متحده آمريكا در دو دهه اخير
ساالنه  10تا  12درصد رشد داشته است .افزايش
ميزان تقاضاي مصرفكنندگان باعث تشويق
باغداران به توليد محصوالت باغباني ارگانيك شده
است .نخلداري ارگانيك در چارچوب قوانين توليد
اين محصول عمل ميكند و به اين طريق به اهداف
باغباني ارگانيك نظير حفاظت از محيطزيست،
استفاده از منابع پايدار و عدالت اجتماعي كمك

میکند .تحليل سودآوري نخلداري ارگانيك
معموالً براساس تجزيه و تحليل نسبت هزينه
و سود ساده انجام نميشود و متغيرهايي نظير
خدمات زيستمحيطي ،اجتماعي و فرهنگي در
اين تحليلها محاسبه ميشوند .سودآوري نخلداري
ارگانيك حتي بدون محاسبه ارزش مالي مزاياي
زيستمحيطي آن و با در نظر گرفتن سرعت رشد
توليد محصوالت غير ارگانيك ،در بعضي موارد
مشابه يا باالتر از نخلداري متعارف است .باالترين
ضرايب افزايش قيمت مربوط به ارقام صادراتي ايران
يعني ارقام استعمران ،زاهدي ،شاهاني ،خضراوي
و كبكاب بوده است كه در شرايط غيرارگانيك
داراي ارزش صادراتي بااليي نبودهاند .معيارهاي
صدور گواهينامه ارگانيك ،كشور توليدكننده يا
بازاري است كه در آن محصول به فروش ميرسد.
گواهي ميتواند برچسب رسمي «گواهي ارگانيك»
در اياالت متحده آمريكا يا « »BIOدر اتحاديه
اروپا باشد كه مترادف بوده و نشان دهند مديريت
ارگانيك باغي است كه  36ماه بدون استفاده از
مواد ممنوعه ميوه را توليد و براي فروش در بازار
عرضه كرده است .استانداردهاي ارگانيك در مناطق
و كشورهاي مختلف متفاوت است .با اين حال
پيشرفتهايی در هماهنگي و يكسانسازي صورت
گرفته است .بسياري از كشورهاي در حال توسعه
قوانين و مقررات ملي خود را ندارند و توليدات اين
كشورها پس از دريافت گواهينامههاي معتبر از
اتحاديه اروپا ،اياالت متحده آمريكا يا هر دو معتبر
هستند؛ چراكه اين دو منطقه ،مقصد اصلي صادرات
ميوههايارگانيكازجملهخرماهستند.
* مدیر کل امور میوههای گرمسیری
و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی

بالتكليفي برنجكاران خراسانشمالي

چرا كشت جايگزين برنج معرفي نشد؟

با توجه به تنش آبي بهوجود آمده در خراسان
شمالي و نبود آب كافي در اغلب روستاها
و شهرهاي استان ،كشت محصوالت آببر
مانند برنج و هندوانه ممنوع شده است؛ اما بنا
به گفته مديران استاني اين ممنوعيت نبايد به
ضرر كشاورزان تمام شود .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از تسنيم ،استان خراسان شمالي بيش
از دوهزار هكتار سطح زيركشت برنج دارد
كه كشاورزان هر ساله از اين طريق كه تنها
منبع درآمدي آنان است زندگي خود را تأمين
ميكنند؛ اما با به وجود آمدن تنشهاي آبي در
استان ،كشت برنج ممنوع شد كه با توجه به
وضعيت بداقتصادي اين ممنوعيت مشكالتي
را براي برنجكاران استان ايجاد كرده است .طبق
گفته مديران ارشد استان بايد براي جلوگيري از
ضرر مالي كشاورزان ،گياهاني با مصرف آبكم و
بازدهي باال به كشاورزان معرفي شود تا آنها از
اين ممنوعيت آسيبي نبينند .كشاورز خراسان
شمالي گفت :كاركنان جهاد كشاورزي بدون
صحبت و توجيه كشاورزان ،تنها با برپايي يك
بنر ما را از ممنوعيت كشت مطلع كردند؛ اما با
گذشت چندسال از اين ممنوعيت كاشت برنج،
هنوز هيچ آموزش و اقدامي براي معرفي كشت
جديد در اختيار كشاورزان قرار نگرفته است و
كشاورزان ضرر زيادي را از اين حيث ديدهاند.
هيچمراجعهايبرايمعرفيوآموزش
كشتگياهجايگزيننشدهاست
عقيل نجاتي ،كشاورز روستاي قلندر تپه اظهار

داشت :ساالنه درآمد ما از كشت برنج 25ميليون
تومانبهازايهرهكتاربودهاستكهباممنوعيت
آن فشار زيادي را متحمل شدهايم .وي در ادامه
افزود :با توجه به نبود آموزش و آگاه نبودن به
كاشت گياهان دارويي ،مجبور به كشت پنبه
شديم كه هم درآمد آن پايين است و همچنين
هزينههاي كاشت ،داشت و برداشت آن چندين
برابر برنج است .نجاتي از نحوه اطالعرساني از
ممنوعيت كشت برنج نيز گاليه داشت و تصريح
كرد :كاركنان جهاد كشاورزي بدون صحبت و
توجيه كشاورزان ،تنها با برپايي يك بنر ما را از
ممنوعيتكشتمطلعكردند .كشاورزمانهايبا
بياناينكهزمينهايكشاورزيخراسانشمالي،
ازمرغوبترينزمينهاهستند،خاطرنشانكرد:
اين زمينها براي كشت گياهان دارويي بسيار
مناسب است و كشت محصولي مانند پنبه
استفاده حداقلي از اين زمينها است .وي گفت:
با توجه به مشكالت اقتصادي و از دست رفتن
تنهامنبعدرآمديخانواده،درخواستماازجهاد
كشاورزيايناستكهبااهميتووقتگذاشتن
بر اين موضوع و ارائه پيشنهادات و آموزشهاي
الزم ،مانع از اين ضرر مالي كشاورزان شوند.

مصونيت نيز ايجاد شود؛ براي مثال اگر كشاورز
را از كشت منع ميكنيم راهكارهاي جبران منع
كشت را نيز به او بدهيم تا بهسمت آينده ايمن
و افزايش درآمد عمومي برويم .عبداهلل يوسفي،
رئيسسازمانجهادكشاورزي،نيزاظهارداشت:
كشت برنج در سراسر كشور جز دو يا سه استان،
ممنوع است؛ اما هنوز اهرم قانوني براي اعمال
اين ممنوعيتها در دست نداريم .مدير عامل
آب منطقهاي خراسانشماليبا بيان اينكه
ممنوعشدن كشت برنج يكي از درخواستهاي
اين شركت است ،گفت :اين درخواست بارها
به جهادكشاورزي منعكس شده؛اما همچنان
شاهد كشت اين محصول در استان هستيم.
وي افزود :البته اين سازمان هيچ خدماتي به
برنجكاران ارائه نميدهد و برنجكاران از دريافت
هر خدمات همچون دريافت كود يا آموزشها،
بيبهرههستند.ويگفت:دربرنامهششمتوسعه
تالش شدهتاسازكار قانوني براي برخورد با
كشتبرنج ديده شودو مطابق اين سياستهادر
برنامهششمتوسعه،كشتبرنجتخلفمحسوب
شده و برخورد قانوني با برنجكاران در اين استان
انجام ميشود.

راهكارجبرانممنوعيتكشت
به كشاورزان ارائه شود
محمدرضاصالحي،استاندارخراسانشمالي،نيز
چنديپيشدرنشستشورايحفاظتازمنابع
آباستاناظهارداشت:صرفممنوعيتمشكل
را حل نميكند ،بايد همزمان با ممنوعيت،

جهادكشاورزي
كشتجايگزينبرنجرامعرفيكند
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بجنورد نيز
در اينباره با بيان اينكه كشت برنج در استان
ممنوع است ،اظهار داشت :جهاد كشاورزي
براي كشاورزان كشت جايگزين معرفي

ميكند و تالش دارد تا كشت محصوالت
كمآببر جايگزين كشت برنج شود .اسماعيل
محمودآبادي افزود :كشت گياهان علوفهاي و
گياهان دارويي از اقالمي هستند كه بهعنوان
كشت جايگزين به كشاورزان معرفي ميشوند.
براي برخورد قانوني با كشت برنج ،هنوز
آييننامههاي مربوط به دست نرسيده است.
مديرعاملشركتآبمنطقهايخراسانشمالي
نيز با بيان اينكه ممنوع شدن كشت برنج يكي
از درخواستهاي اين شركت است ،گفت :اين
درخواستبارهابهجهادكشاورزيمنعكسشده،
اما همچنان شاهد كشت اين محصول در استان
هستيم .سيدابراهيم علوي اظهار كرد :برنج يك
محصول پرآب طلب است و با توجه به كاهش
بارندگيها و كاهش ميزان ذخيره سدها كشت
اين محصول در استان هيچ توجيهي ندارد.
وي با بيان اينكه جهاد كشاورزي استان بايد
براي برنج ،كشت جايگزين معرفي كند ،افزود:
جهاد كشاورزي بايد راهكار قانوني براي اعمال
محدوديت كشت برنج پيدا كند .مدير عامل
شركت آب منطقهاي خراسان شمالي تأكيد
كرد :دشتهاي مختلف استان براساس ميزان
منابع آب ،بايد الگوي كشت مشخص داشته
باشند.هرچندبنابرگفتهمديرانجهادكشاورزي
استان ،كاشت برنج در استان ممنوع شده؛اما
بهتازگي تصاويري از شاليزارهاي استان منتشر
شده كه نشان ميدهد كاشت اين محصول
پرآب طلب همچنان در خراسان شمالي
ادامه دارد.

ترخيص  ۳۷۵ميليون دالر برنج طي  ۳ماه

درحاليكه براساس آمار گمرك ،در سهماه
نخست سال  ۳۷۵ميليون دالر برنج ترخيص
شده ،ميزان ارز تأمين شده براي واردكنندگان
برنج حدود دو برابر اين رقم بوده است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از تسنيم ،بررسي آمارهاي
تجارت خارجي كشور نشان ميدهد ،تا پايان
خرداد سال جاري  380هزار تن برنج به ارزش
 375ميليون دالر وارد كشور شده است كه
نسبت بهمدت مشابه سال قبل با كاهش 1/3
درصدي مواجه شده است .بر اين اساس برنج
خارجي در رتبه سوم فهرست كاالهاي وارداتي
كشور قرار دارد .نگاهي به ليست منتشر شده
از سوي بانك مركزي نشان ميدهد تا روز 9
تير ماه براي حداقل  100واردكننده به ميزان
تقريبي 500ميليون يورو از طريق بانك و سامانه
نيما تأمين ارز انجام شده است .به گفته دبير
انجمن واردكنندگان برنج ،ميزان ثبت سفارش
واردات برنج (در اين مدت كوتاه از آغاز سال)

نزديك  700ميليون دالر برآورد شده است .در
ميان  106شركت ارز بگير ،بيشترين ميزان
تخصيص (تأمين) ارز با رقمي بالغبر 128
ميليون و  887هزار يورو به يك شركت دولتي
اختصاص دارد و سه شركت بزرگ واردكننده
برنج و صاحب نشان ،در مجموع بيش از 137
ميليون و  254هزار يورو ارز دولتي دريافت
كردهاند .مصرف ساالنه برنج در كشور حدود
 3/2ميليون تن است كه  1/7تا دوميليون تن
آن در داخل كشور كشت ميشود؛ سهم واردات
از بازار برنج ساالنه  1/2ميليون تن در سال برآورد
ميشود؛ هند بزرگترين تأمينكننده برنج مورد
نياز ايران است و پاكستان ،تايلند و اروگوئه ديگر
كشورهايي هستند كه بخشي از برنج وارداتي
ايران را تأمين ميكنند .هرچند واردكنندگان
با توجه بهمدت اعتبار ثبت سفارش از فرصت
سه تا ششماهه براي تسويه ارزي و ارائه اسناد
وارداتي با بانكهاي تأمينكننده ارز برخوردارند؛

اما نكته مهمي كه نبايد فراموش شود اين است
كه درحاليكه نياز فصلي و ميزان واردات ماهانه
كااليي مثل برنج مشخص است؛ چرا بانك
مركزي و وزارت صنعت تقريباً دو برابر تقاضاي
واقعي به واردكنندگان برنج ارز تخصيص
دادهاند؟ آيا بهتر نبود تخصيص ارز با توجه به
نياز واقعي ماهانه و مطابق برآوردها از واردات
برنج در ماههاي آتي انجام شود .بهعبارت دقيقتر
بايد مشخص شود در شرايط تنگناي ارزي امروز
مديريت تخصيص ارز با چه سازكاري انجام
ميشود .اگر قرار باشد ارز با ارزش كشور براي
چندين ماه در اختيار واردكننده قرار گيرد و با
توجه به مدت زمان قانوني اعتبار ثبت سفارش،
احياناًوارداتدرلحظاتآخرصورتگيردلطمات
جدي به ذخاير ارزشمند ارزي كشور وارد شده و
نميتوان به تداوم اين شرايط در آينده اميدوار
بود .از طرفي بايد مشخص شود ،آيا كارگروه
مشخصي در دولت و مشخصاً در وزارتخانههاي

صنعت و احياناً كشاورزي براي تخصيص ارز براي
واردات كاالهايي مثل برنج وجود داشته ،يا در
يك روال ساده مطابق آنچه كه ثبت سفارش
صورت گرفته ،ارز تخصيص پيدا كرده است؟ در
هفتههاي اخير حمالت نسبتاً تندي عليه دولت
از سوي برخي سودجويان كه امروز پشت نام
صادرات پنهان شدهاند ،درباره رانت ارزي واردات
مطرح شده است .اين درحالي است كه بهزعم
كارشناسان در صورت عدم ورود بهموقع دولت
التهابات اخير ارزي ميتوانست آثار تورمي قابل
توجهي را در كوتاهمدت درپي داشته باشد .در
واقع اشتباه دولت تخصيص ارز به واردكنندگان
نبوده و از اين حيث سياست ارزي دولت منطقي
به نظر ميرسد؛ اما بايد به اين پرسش پاسخ داده
شود كه اوالً چرا در شرايط خطير كنوني نظارت
دقيقي بر سيستم توزيع نهايي كاال انجام نشده
و در ثاني چرا مطابق نياز واقعي (ماهانه) كشور،
تخصيص ارز وارداتي صورت نگرفته است؟

خط
سرزمین
روی

 30درصد محصوالت كشاورزي
استانهمدانضايعاتميشود

مديرصنايع تبديلي كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان
همدان با بيان اينكه حدود  30درصد محصوالت كشاورزي استان
همدان ضايعات است ،تصريح كرد :هر چقدر ميزان اين ضايعات
كمتر شود ،ارزش افزوده بيشتري حاصل شده بنابراين براي محقق
شدن اين امر بايد ذائقه مشتري ،نياز بازار و بحث صادرات را مدنظر
قرار بدهيم .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،غالمحسين تقوي
در حاشيه بازديد از چند كارگاه و واحد توليدي و صنايع غذايي
شهرستان مالير در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در زمينه صنايع
غذايي و صنايع مرتبط در حوزه كشاورزي استان همدان تاكنون
براي هشتهزارو 340نفر اشتغالزايي ايجاد شده است ،خاطرنشان
كرد :يكي از اهداف مهم ما در سازمان جهاد كشاورزي لزوم كاهش
ضايعات و باالرفتن ماندگاري محصوالت كشاورزي است .وي گفت:
براي باالرفتن مدت زمان ماندگاري محصوالت كشاورزي و ايجاد
تعادل در بازار و عرضه در زمان نياز ،سردخانههايي را در سطح
استان ايجاد كردهايم و عالوهبر آنها ايجاد  60واحد سردخانه نيز
در دست اقدام است .با به روزرساني تجهيزات و امكانات مدرن،
بستهبندي مرغوب ،اصولي و استاندارد ،كاهش ضايعات محصوالت
كشاورزي حاصل ميشود و كمك مهمي به اقتصاد كشور ميكند.
كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي برايمان در اولويت است و
در اين مسير بايد براي محصوالت ارزش افزوده ايجاد كنيم .وي
با تأكيد بر اينكه بايد براي اين ميزان توليد محصوالت كشاورزي،
زمينه فرآوري و بستهبندي و ارزش افزوده ايجاد كنيم ،ادامه داد:
عمده محصوالت كشاورزي در سطح اين استان شامل سيبزميني
با توليد ساالنه يكميليون و  100هزار تن ،سير با توليد ساالنه
 35تا  50هزار تن ،نباتات علوفهاي با توليد ساالنه  800هزار تن،
محصوالت جاليزي با ميانگين توليد ساالنه  170هزار تن ،ذرت
دامي با توليد ساالنه  80هزار تن و انگور با توليد ساالنه  460هزار
تن است .تقوي به توليد ساالنه سيب به ميزان  90هزار تن در سطح
اين استان اشاره و اظهار كرد :حبوبات بين  18تا  20هزار تن ،گردو
بين  60تا 70هزار تن ،گوشت قرمز و سفيد  130تن و عسل به
ميزان دوهزار تن ساالنه در سطح استان همدان توليد داريم .مدير
صنايع تبديلي كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با
بيان اينكه  53واحد صنايع تبديلي با ظرفيت توليد ساالنه 563
هزار تن در سطح اين استان وجود دارد ،خاطرنشان كرد :در حال
حاضر  72واحد بستهبندي كشمش و فرآوري انگور با ظرفيت
توليد ساالنه  105هزار تن در استان فعال هستند .تقوي با بيان
اينكه از نظر توليد صنايع لبني در همدان اشباع شدهايم و حتي
با كمبود مواد اوليه مواجهيم ،افزود :در سطح استان نميتوانيم
كارخانه لبني جديد ايجاد كنيم؛ چراكه توجيه اقتصادي ندارد.
وي با بيان اينكه  35درصد كارخانجات فرآوري استان در مالير
قرار دارد ،يادآور شد :در سطح استان همدان  27واحد بستهبندي
حبوبات و خشكبار با توليد ساالنه  62هزار تن 50 ،واحد سردخانه
با ظرفيت  150هزار تن 9 ،واحد كشتارگاه دام و طيور داراي مجوز
با ظرفيت  54هزار تن 91 ،واحد انواع ترشيجات و شوريجات با
توليد ساالنه  127هزار تن 12 ،كارخانه آرد با توليد ساالنه 773
هزار تن ،چهار واحد بستهبندي ميوه و سبزي با توليد ساالنه 41
هزار تن و يك واحد توليد قند و شكر با توليد ساالنه  200هزار
تن مشغول فعاليت هستند .تقوي به فعاليت پنج واحد توليد پودر
يونجه و خوراك دام و طيور با توليد ساالنه  35هزار تن اشاره كرد و
گفت :در سطح اين استان در مجموع  432واحد توليدي كشاورزي
با ظرفيت توليد ساالنه سهميليون و  324هزار تن وجود دارد .مدير
صنايع تبديلي كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان همدان در
ادامه با بيان اينكه مالير با دارا بودن  155واحد توليدي رتبه اول
استان را در اين زمينه داراست ،يادآور شد :در حوزه توليد گياهان
دارويي ،بستهبندي و فرآوري انگور و توليد محصوالت استاندارد و
مشتقات انگور چون شيره ،آبغوره و سركه و بستهبندي ميوهجات
نيازمند فرآوري و احداث واحدهاي توليدي هستیم .تقوي با اشاره
به اينكه طي دو سال گذشته براي ايجاد واحدهاي صنايع مواد
غذايي استقبال خوبي انجام شده است ،افزود :از ابتدا تاكنون
یکهزارو 300تقاضا در سطح استان داشتهايم و امسال حدود 25
واحد به بهرهبرداري ميرسند .وي با اشاره به اينكه سال گذشته
 155مورد پرونده جديد در اين راستا تشكيل شد ،خاطرنشان
كرد :اعتبار برآورد شده اين پروژههاي  33ميليارد تومان است كه
تاكنون پيگيري احداث  42واحد توسط بانكها به نتيجه رسيده
و معادل سهميليارد و  200ميلوين تومان تسهيالت كشاورزي
دريافت كردهاند.
در ادامه با حضور مدير صنايع تبديلي كشاورزي سازمان جهاد
كشاورزي استان همدان از واحدهاي صنايع غذايي مالير شامل
شركت پنير خامه پالره مالير ،واحد توليدي ترشيجات و شوريجات
بابونه حمزه با نام تجاري آليش و شركت تيزاب تاك مالير بازديد
شد .رئيس هيئت مديره شركت پنير خامه پالره مالير نيز در اين
بازديد گفت :اين واحد توليدي در سال  1374افتتاح شده و تاكنون
براي  100نفر بهطور مستقيم و براي  500نفر بهطور غيرمستقيم
اشتغالزايي داشته است .احسان شجاعي افزود :درحال حاضر چهار
محصول عمده شامل پنير ،پنير خامه ،خامه و ماست توليد ميكنيم
كه با مشتقات آنها و باتوجه به تنوع محصوالت توليدي در مجموع
توليدكننده  20نوع محصول لبني هستيم و  50درصد توليد ما به
كشورهاي همسايه نظير عراق ،افغانستان و پاكستان صادر شده و
اكثر استانهاي داخلي را براي عرضه محصوالت پوشش ميدهيم.
وي از راهاندازي يك خط توليد پنير ورقهاي و أخذ مجوزات الزم
از جهاد كشاورزي اشاره كرد و ادامه داد :اين خط توليد جديد
حداكثر تا ششماه آينده افتتاح شده و با بهرهبرداري از آن براي 20
نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد ميشود .در تالشيم تا طرح توسعه
شركت را محقق بسازيم 11 .هزار متر خط توليد در آينده نزديك
به اين مجموعه اضافه ميشود .مسئول فني و مدير توليد واحد
توليدي ترشيجات و شوريجات بابونه حمزه با نام تجاري آليش
نيز با بيان اينكه اين واحد در سال  1388مجوز رسمي توليد
انواع محصوالت ازجمله شوريجات و ترشيجات را گرفت ،ادامه داد:
ساالنه  400تن خيارشور و  300تن انواع ترشيجات و شوريجات
را توليد كرده و تمامی استانهاي كشور را پوشش ميدهيم .مژده
بروجردي با بيان اينكه اين واحد نخستين واحد توليدي در
سطح شهرستان است كه مجوز توليد زيتون شور و پروده را أخذ
كرده است ،ادامه داد :ساالنه  100تن زيتون فرآوري شده توليد
داريم .وي با اشاره به اينكه فع ً
ال براي  20نفر بهطور مستقيم و
 20نفر بهطور غيرمستقيم اشتغالزايي داشتهايم ،افزود :تا دو ماه
آينده خط توليد خيارشور صنعتي و مكانيزه راهاندازي ميشود.
وي با بيان اينكه تاكنون افزونبر سه ميليارد تومان در اين واحد
سرمايهگذاري صورت گرفته ،از عدم همكاري شركت شهركهاي
صنعتي گاليه كرد و خواستار حمايت جدي مسئوالن ارشد استان
از توليدكنندگان شد .مديرعامل شركت شركت تيزاب تاك مالير
نيز در حاشيه بازديد از اين كارخانه كشمش پاككني ،گفت :اين
واحد با ظرفيت توليد چهار هزار تن تاكنون براي  40نفر بهطور
مستقيم و  20نفر بهطور غيرمستقيم اشتغالزايي داشته است.
بهرام حاتمي با بيان اينكه كل سرمايهگذاري انجام شده در اين
كارخانه  10ميليارد تومان است ،ادامه داد :عمده محصوالت به
كشورهاي لهستان ،عراق ،اوكراين ،روسيه ،قزاقستان ،امارت و
روماني صادر ميشود .براي راهاندازي تصفيه خانه اين كارخانه 300
ميليون تومان هزينه شده است؛ اما هزينه نگهداري آن باالست و
عالوهبر آن عدم تعادل در بازار ارز و تحريمهاي سالهاي اخير به
توليدكنندگان ضربه زده است.

