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اخبار

مزارعي كه به آتش كشيده ميشوند

فرماندار فريدونكنار گفت :متأسفانه كشاورزان ،كاه و كلش اراضي خود
را به آتش ميكشانند كه كار نادرستي است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايسنا ،محمدمهدي نصيري در ديدار با رئيس جهاد دانشگاهي
مازندران با اشاره به اينكه بهدنبال آن هستيم كه استحصال خميركاغذ
از كاه و كلش بهصورت پايلوت در فريدونكنار صورت بگيرد ،گفت:
اين شهرستان با وجود مساحت كوچكي كه دارد ،صاحب بيشترين
تراكم كارخانههاي شاليكوبي در واحد سطح است .كشاورزان بسياري
از شهرها و استانهاي ديگر شاليهاي خود را براي تبديل به برنج به
كارخانههاي فريدونكنار ميآورند و اين امر ميتواند موجب مداومت
براي اين شهرستان در توليد خمير كاغذ باشد.
لزوم خروج فريدونكنار از خامفروشي برنج
نصيري با اشاره به اينكه برنج فريدونكنار را بايد از خامفروشي خارج
كنيم ،گفت :از برنج دهها محصول ميتوان بهدست آورد و اميدواريم بتوانيم
در اين زمينه همكاري مناسبي با جهاد دانشگاهي مازندران داشته باشيم.
فرماندار فريدونكنار با اشاره به مباحث محيط زيستي در فريدونكنار
با بيان اينكه دامگاه پرندگان يكي از آن مواردي است كه برخي بدون
اطالع نسبت به آن تصميمگيري ميكنند ،تصريح كرد :در برخي موارد
مسئوالن محيطزيست دچار احساسات ناشي از زياد پرداختن به يك
موضوع ميشوند و اين نشان ميدهد كه نسبت به مسائل مهم ،اطالع
درستي ندارند .نصيري با بيان اينكه تاالب فريدونكنار انسانساخت
است و اگر مردم تالش نكنند تاالبي وجود نخواهد داشت ،خاطرنشان
كرد :بايد تمامي مسائل مربوط به اين تاالب از محيط زيست تا معيشت
مردم را مورد توجه و ارزيابي قرار داد تا به يك تصميم درست رسيد و به
همين منظور بهدنبال ثبت ملي دامگاه فريدونكنار هستيم .وي در ادامه
به بخش گردشگري و بومگردي اشاره و خاطرنشان كرد :با توجه به اينكه
زمان فرآيند كشت و كار به حدود يكماه رسيده است ،گردشگري مزرعه
در فريدونكنار پاسخگو نخواهد بود مگر آنكه تعاريف ديگري از آن كرد.
لزوم ارائه طرح گردشگري زراعت
با محوريت مشاركت مردم
فرماندار فريدونكنار با بيان اينكه گردشگري مزرعه در فريدونكنار
بهدليل موسمي و تكمحصولي بودن بايد با ساير مشاغل همراه باشد،
اظهار كرد :بايد طرحي را ارائه كرد كه گردشگر در كنار اقامت ،به
مشاركت در آن مزرعه نيز اقدام كند كه اين امر فوايد فراواني بههمراه
خواهد داشت .نصيري به كميته تسهيلگران توسعه شهرستاني اشاره
و خاطرنشان كرد :در گذشته ميز توسعه را در شهرستان فريدونكنار
راهاندازي كرديم؛ اما با وجود چنين اتاق فكر جامع و گستردهاي آن را
در قالب اين طرح ،همسانسازي خواهيم كرد.
اجراي پروژه بومگردي
با محوريت جهاد دانشگاهي در مازندران
واحد عبداللهيان ،رئيس جهاد دانشگاهي مازندران ،در اين جلسه با اشاره به
اينكه جهاد دانشگاهي در زمينههاي مختلف فرهنگي ،آموزشي ،اشتغال و
پژوهشي در راستاي توسعه استان پاي كار است ،گفت :تاالب پرندگان در
فريدونكنار يكي از موضوعاتي است كه با برنامهريزي بر روي آن ميتوان
بسياري از تنشهاي ايجاد شده را كاهش داد .در مسائل زيستمحيطي
فريدونكنار ،جهاد دانشگاهي مازندران بهگونهاي ميتواند ورود كند كه
عالوهبر توجه به بهرهبرداري و ارزش افزوده بيشتر از ظرفيتهاي موجود،
انتقادات ناآگاهانه نيز برطرف شود .وي با بيان اينكه در حوزه بومگردي
نيز مصوب شده است تا با محوريت جهاد دانشگاهي ،گردشگري مزرعه در
آببندانها شكل بگيرد ،خاطرنشان كرد :جهاد دانشگاهي آمادگي دارد تا با
ارائهوتعريفمدلهايسرمايهگذاري،ضمنحفظكيفيتباكمترينهزينه،
بيشترين ارزش افزوده را با توجه به موقعيت انحصاري آببندانها معرفي
كند .عبداللهيان افزود :گردشگري مزرعه فصلي و مقطعي نيست و طرح
جهاد دانشگاهي براي اين موضوع مربوط به چهار فصل از سال است .عضو
هيئت علمي جهاد دانشگاهي مازندران با اشاره به اينكه جهاد دانشگاهي
در حوزه آموزشي و فرهنگي نيز فعاليت ميكند ،گفت :جهاد دانشگاهي در
فريدونكنار داراي مركز نيست و در صورت در اختيار داشتن چنين مركزي
توانمنديهاي فراوان جهاد دانشگاهي در حوزههاي مختلف ميتواند در
خدمت شهروندان قرار گيرد .عبداللهيان به بحث اتاق فكر توسعه و تعالي
مازندران و كميته تسهيلگران شهرستاني كارگروه مديريت دانش و توسعه
رسانهاي اين اتاق فكر اشاره و خاطرنشان كرد :كميته تسهيلگران گروهي در
مقابلفرماندارنيست؛بلكهبهدنبالارائهراهكارهايتوسعهدرآنشهرستان
است .وي ضمن تقدير از نگاه فرماندار در موضوع راهاندازي تسهيلگران
توسعهشهرستانفريدونكنار،افزود:كميتهتسهيلگرانتوسعهشهرستاني
به خطوط سياسي توجهي ندارد و هر فردي كه در محيط مربوط به خود
مرجعيت دارد با هر نوع نگرشي ميتواند عضو اين كميته باشد و اظهارنظر
كند .رمضان مهديزاده ،عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي ،نيز در اين
ديدار با اشاره به اينكه گردشگري كشاورزي به عنوان يك طرح جذاب
مطرح است ،اظهار كرد :اقامت گردشگران در بحث اقتصاد گردشگري بسيار
مهم است .در گردشگري مزرعه اولويت گردشگري است؛ اما مزرعه براي
جذاب بودن طرح به آن اضافه شده است؛ چراكه گردشگر بايد از نگاه زراعت
به موضوعات توجه كند و در اين زمينه استراتژي تنوع نيز بسيار مهم است.

فعاليت سايت فروش ميوه قاچاق
متوقفشد

پيگيري درباره فعاليت سايتی مجاز كه كاالي غيرمجاز و قاچاق ارائه ميكرده
توسط خود وزارت جهادكشاورزي انجام شده و گويا اين پيگيري نيز موثر
بوده ،چون مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت معدن و تجارت
پيرو درخواست و نامهنگاري وزارت جهاد كشاورزي تا روشن شدن وضعيت
كاالها از فعاليت سايت جلوگيري شده است .فروش كاال و خدمات در همه دنيا
ضوابط خاص خود را دارد .در كشور ما عالوه بر ضوابط عادي ضوابط بومي را
نيز بايد رعايت كرد .فروش كاالي قاچاق به هر شكلي در كشور ممنوع است،
چه به صورت سنتي و چه مدرن و امروزي كه از آن با عنوان فروش اينترنتي
ياد ميشود .اين نوع فروش هم در تمام دنيا و در داخل كشور ضوابط خاص
خود را دارد؛ اما اينكه دستگاهها تا چه حد به اين ضوابط و اجراي آن پايبند
هستند ،نكتهاي است كه همواره ناديده گرفته ميشود .چندي وزارت جهاد
كشاورزي نسبت به فعاليت يكي از سايتهاي خريد و فروش كه ميوههاى
قاچاق عرضه ميكرد ،اعتراض كرده و خواهان ممانعت از فعاليت اين سايت
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايانا ،فعاليت اين سايت فروش آنالين ميوه،
آن هم ميوههاي خارجي بود كه اجازه ورود رسمي به كشور را ندارند و قاچاقي
وارد ميشوند .ميوههايي همچون گواوا ،تونگان ،بلك بري ،استار فروت و...
ميوههايي خارجي كه جزو چهار ميوه مجاز براي فروش در بازار داخلي نيستند.
اين موضوع به اين معناست كه تمامي ميوههاي عرضه شده در اين سايت كه
قيمتهاي عجيب و غريبي هم دارند ،قاچاق بوده و با بدون توجه به ممنوعيت
فروش كاالي قاچاق به هر نوعي در كشور ،به متقاضيان عرضه ميشده است.
با اين همه نكته مهم اين است كه اين سايت نماد اعتماد الكترنيكى از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نيز داشته؛ يعني يك سايت داراي مجوز رسمي ،به
فروش يك كاالي غيرقانوني در كشور اقدام كرده است .اما براى فعاليت كسب
و كار در فضاى مجازى بايد به نكات ديگري هم توجه داشت .اينكه پليس
فتا بهعنوان يك ناظر به فعاليت غيرمجاز در فضاي مجازي ميپردازند ،بهويژه
اينكه در فضاي مجازي فعاليت مجرمانه داشته باشد تحت پيگرد قانوني قرار
ميگيرد و در حاليكه فروش كاالي قاچاق در كشور ممنوع است .نهاد ديگري
كه بر ورود كاال نظارت ميكند گمرك جمهوري اسالمي ايران است .در واقع
هر كااليي كه از مرز ايران به داخل ميآيد ،طبق قانون بايد در مدخل ورودي
ثبت شده و اظهارنامه گمركي كه شامل مشخصات كامل كاال و مطابقت
كد وارداتي كاال انجام ميشود .بنابراين ورود كاالي غيرمجاز آن هم ميوه و
سبزيجات كه قابل حمل در چمدان مسافري يا چيزي مشابه آن نيست،
جاي سوال دارد .نهاد ديگري كه بايد بر ورود كاال به هر شكلي نظارت داشته
باشد معاونت بازرگاني وزارت صنعت است .هرچند كه در برخي كاالها براي
ورود بايد مرجع تخصصي (در اينجا وزارت جهادكشاورزي) هماهنگيهاي
الزم انجام شود؛ اما به نظر ميرسد همانطور كه وزارت صنعت به سايت
گفته شده مجوز فعاليت داده ،نظارت چنداني بر نوع كااليي كه در اين سايت
فروخته ميشده توجه چنداني نداشته است.

زراعت و باغبانی
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گرمای سال گذشته و سرمای فروردین امسال خسارات چشمگیری به باغهای پسته وارد کرد

جیبخالیپستهکارانحاصلتغییراتجوی
سبزینه پرهام پوررجب

درحاليكه توليد پسته در سال جاري پنجهزار
ميليارد تومان خسارت ديده ،مسئوالن وزارت
جهاد ميگويند :بازارهاي صادراتي كشور در
سال  ۹۷حفظ ميشود .پسته يكي از مهمترين
محصوالت كشاورزي ايران محسوب ميشود كه
همواره ارزآوري بااليي براي كشورمان داشته
است .ايران و آمريكا دو توليدكننده برتر اين
محصول در جهان هستند كه همواره بر سر
كسب رتبه اول توليد با هم رقابت ميكنند .در
سال جاري اما توليد اين محصول در كشور با
چالشهاي جدي مواجه شده و بر اثر گرمازدگي
سال گذشته و سرمازدگي فروردين امسال
خسارات چشمگيري به باغهاي اين محصول
وارد شده و نگرانيهايي را در حوزه تأمين
محصوالت صادراتي بهوجود آورده است.
استفاده از ذخاير پسته پارسال
براي تأمين بازار داخلي و صادرات
در همين زمينه محمود صادقي ،مديرعامل
اتحاديه سراسري پسته ،با بيان اينكه امسال در
توليد پسته با شرايط خاصي مواجهيم ،افزود٨٠ :
تا  ٩٠درصد توليد اين محصول در استان كرمان
از بين رفته ،ضمن اينكه عمده توليد پسته
كشور در كرمان است .وي با اشاره به اينكه
در سال زراعي گذشته  ٢٨٠هزار تن پسته در
كشور توليد شده بود ،ادامه داد ١٣٠ :هزار تن از
اين ميزان صادر و مقداري نيز مصرف داخل شد،
بخشي نيز در انبارها ذخيره شده كه از اين ميزان
در سال جاري براي تنظيم بازار داخل و صادرات
ميتوانيم بهره ببريم .صادقي اضافه كرد :در حال
برآورد هستيم تا مشخص شود دقيقاً چه ميزان
پسته از سال گذشته باقي مانده تا با استفاده از
آن هم شرايط بازار داخل را كنترل كنيم و هم
اجازه ندهيم بازارهاي صادراتي از بين برود .وي
با بيان اينكه ميزان توليد در سال جاري هنوز
قابل پيشبيني نيست ،افزود :در شهريورماه اين
مسأله قابل پيشبيني است تا ببينيم چه مقدار
از محصول مغز ميكند و چه مقدار از آن به
سرانجام نميرسد.
صادقي با اشاره به اينكه به هر حال بخش
بزرگي از محصول از بين رفته است ،گفت:
زمستان  ٩٦هوا بيش از حد گرم شد و گرماي
زودتر از موعد داشتيم ،در فروردينماه نيز با
سرماي شديد مواجه بوديم كه اين نوسانات
هوا خسارت شديدي به محصول وارد كرد .وي
ادامه داد :كارشناسان جهاد كشاورزي نيز در حال
بررسي هستند تا مشخص شود عوامل ديگري
نيز در اين زمينه تأثير داشته است يا خير؟ اين

فعال بخش خصوصي با بيان اينكه توليد پسته
يكسال آور و يكسال ناآور است ،افزود :امسال
عالوهبر اينكه تغييرات اقليمي باعث خسارت
شده سال ناآور پسته نيز است .صادقي درباره
صادرات پسته افزود :قراردادهاي ما در اين زمينه
با وقفه مواجه شده؛ چراكه در حال بررسي هستيم
ببينيم براي چه ميزان صادرات ميتوانيم متعهد
شويم .مديرعامل اتحاديه سراسري پسته ايران
تصريح كرد :هماكنون كميته بحران در وزارت
جهاد كشاورزي تشكيل شده و كارشناسان در
حال بررسي شرايط هستند و پيگيري ميكنند
تا بتوانند به هر طريقي به كشاورزان كمك كنند.
صادقي گفت :نتايج اين بررسيها طي چند روز
آينده اعالم ميشود .به گفته اين مقام مسئول،
بين چهار تا پنجهزار ميليارد تومان به محصوالت
پسته خسارت وارد شده كه عمده آن نيز در
كرمان است.
برگزاري كارگاههاي آموزشي
براي كشاورزان
به گفته مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي،
برگزاري كارگاههاي آموزشي و اعالم هشدارهاي
الزم براي اقدامات مديريتي از هماكنون در
دستوركار اين وزارتخانه قرار گرفته تا اين
چالش به سال آينده منتقل نشود؛ ضمن اينكه
آنها تأكيد دارند محصولي كه از سال قبل در

انبارها ذخيره شده اجازه نميدهد بازارهاي
صادراتي در سال  ۹۷به خطر بيفتد .در همين
زمينه مديركل دفتر ميوههاي سردسيري و
خشك وزارت جهاد كشاورزي گفت :براساس
آمار گمرك ما در سال  ۹۵معادل  ۱۳۸هزار
تن پسته صادر كرديم؛ درحاليكه اين رقم در
سال  ۹۶به  ۱۳۰هزار تن كاهش يافت .شكراهلل
حاجيوند ادامه داد :هنوز بسياري از محصول
سال گذشته در انبارها مانده كه دليل آن نيز
مربوط به مباحث بازار است؛ براي اينكه بتوانيم
حضورمان را در بازار كنترل كنيم ،محصول را
يكباره وارد بازار نميكنيم و ارزان نميفروشيم،
بلكه آن را بهموقع وارد بازار ميكنيم و با بهترين
قيمت ميفروشيم.
جايگاه صادراتي ايران
حذف خواهد شد؟
اين مقام مسئول اضافه كرد :بنابراين همچنان
ميتوانيم جايگاه خود را در زمينه صادرات
در سال  ۹۷حفظ كنيم .وي افزود :متأسفانه
باغهاي ما امسال هم دچار گرمازدگي و هم دچار
سرمازدگي شد كه متأسفانه عمدتاً هم در استان
كرمان بود .حاجيوند اضافه كرد :توليد پسته سال
 ۹۶كرمان كه حدود  ۱۲۰هزار تن بود ،امسال ۲۵
تا  ۳۰هزارتن پيشبيني شده است و  ۷۵درصد
كاهش دارد .وي ادامه داد :سال گذشته توليد

پسته در كشور حدود  ۲۸۰هزارتن بوده كه امسال
اين عدد حدود  ۲۰۰هزارتن پيشبيني ميشود و
هم سرمازدگي و هم گرمازدگي ،بخش زيادي از
محصول ما را دچار آسيب كرده است.
درآمد باغداران كاهش يافته است
حاجيوند افزود :اين حادثه درآمد باغدار
را دستخوش تغييرات كاهشي كرده است
كه به كمك نهادهاي حمايتي و پشتيباني
همچنان نياز داريم كه بخشي از درآمد باغدار
را جبران كنيم .از نظر صندوق ،بيمه باغدار
بيمه هزينهاي است كه بايد صندوق بيمه در
سالهاي آتي از اين امر عبور و بهسمت بيمه
درآمدي و توليد برود .وي همچنين تصريح
كرد :اميدواريم همكاران ما در حوزه اداره
بحران ،بيمه ،ادارات و ارگانهاي حمايتي و
پشتيباني كمك كنند تا بتوانيم بخشي از اين
خسارتها را جبران كنيم .حاجيوند درباره
اينكه آيا براي سال آينده نيز نگراني در اين
زمينه وجود دارد ،گفت :نگران سال آينده
نيستيم؛ ضمن اينكه كارگاههاي آموزشي و
هشدارهاي الزم را براي اقدامات مديريتي از
اكنون شروع كرديم تا آماده باشيم؛ بهعنوان
مثال هماكنون در استان قم در حال برگزاري
كارگاه آموزشي مديريت صحيح باغ پسته و
باغداري اصولي براي آن هستيم.

تر و خشك سوختن در كشت دوم برنج

كشت دوم برنج توسط برخي كشاورزان
مازندران درحالي انجام ميشود كه بهدليل
كمبود آب تبعات آن كشاورزاني را كه اقدام
به كشت دوم نميكنند در آينده دچار بحران
ف تر و خشك با
خواهد كرد و به قول معرو 
هم خواهند سوخت .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از ايرنا ،برنج از محصوالت استراتژيك
استانهاي شمالي بهويژه مازندران محسوب
ميشود كه بخش وسيعي از اقتصاد استان را
به خود اختصاص ميدهد و هر ساله حدود
 230هزار هكتار از زمينهاي حاصلخيز استان
به زيركاشت برنج ميرود .كشت دوم برنج كه
حدود يكدهه است در مازندران رواج يافته،
امروز يكي از اقدامات بحرانآفرين براي ذخيره
آب زيرزميني محسوب ميشود .بر اساس
گزارشها ،تراز منابع آب زيرزميني استان در
دوره  10ساله گذشته  80ميليون مترمكعب
كاهش داشت و همچنين چشمههاي استان
نيز امسال نسبت به سال گذشته  40درصد
كاهش در آبدهي را تجربه كردند .اين درحالي
است كه گزارش هواشناسي مازندران نيز
نشان ميدهد امسال نسبت به سال آبي قبل
شاهد كاهش  30درصدي بارندگي در استان
هستيم .پيش از اين آب منطقهاي مازندران با
اعالم اينكه امسال آبگيري سدهاي مازندران
 30درصد نسبت به سال گذشته كاهش
داشته است ،نسبت به بهرهبرداري بيش از
حد امكان و افزايش آسيب به ذخيرههاي
آبي استان هشدار داد و تأكيد كرد :بهدليل
شرايط موجود هيچ كشاورزي حق برداشت
آب از سفرههاي زيرزميني براي كشت دوم را
ندارد و كشاورزان بايد به كشت نخست براي
امسال اكتفا كنند .اين شركت همچنين اعالم
كرد :با پايان كشت نخست كه حدود اواخر
مردادماه است ،سدهاي استان براي آبگيري از
شهريور تا بهار سال آينده بسته خواهند ماند.
اما با همه اين اطالعات و هشدارهاي پيدرپي،
باز هماكنون اكثر شاليكاران استان در

چشمپوشي كند .جمالي كه در چهار هكتار
از اراضي پدرش كشاورزي ميكند ،از بحران
آبي كشور با خبر است و تمام هشدارها را
ميداند؛ اما به گفته او هيچ راه چارهاي براي او
وجود ندارد .وي با بيان اينكه كشاورزان قشر
زحمتكش جامعه هستند ،گفت :اما بسياري
از كشاورزان براي سود بيشتر اقدام به كشت
دوم و حتي كشت سوم هم ميكنند.

شهرهاي ،بابل ،فريدونكنار ،محمودآباد ،آمل
و قائمشهر در حال كشت دوم برنج هستند.
آسيبها و تبعاتي كه در آينده نه چندان
دور به سراغ كشاوران خواهد آمد ،گريبان
آناني كه هشدارها را جدي گرفته و به يك
نوبت كشت اكتفا كردن نيز خواهد گرفت.
با وجود هشدارهاي مكرر و همچنين اعمال
برخورد قانوني ازجمله لغو بهرهبرداري از چاه
آب و ارجاع به مقامات قضايي ،مشاهدات
حاكي از آن است كه گوش شنوايي براي آن
وجود ندارد .در حال حاضر  90هزار حلقه چاه
مجاز و تعداد زيادي چاه غيرمجاز كشاورزي
در مازندران وجود دارد كه با عبور از مزارع
شاليزاري ميتوان بهراحتي ديد كه بخش
زيادي از آنها در حال آبدهي به شاليزارها
براي كشت دوم هستند و آخرين شيرههاي
زمينهاي مازندران را ميكشند ،بهگونهاي
كه گويي امسال آخرين سال كشاورزي
است و ديگر سالهاي آيندهاي وجود ندارد.
سيفاهلل يزداني ،يكي از كشاورزان شهرستان
فريدونكنار ،گفت :امسال براي دومين سال
است كه با مشورت جهاد كشاورزي و آب
منطقهاي كشت دوم انجام ندادهام ،اما تمامي

كشاورزان همسايه شاليزار من اكنون در حال
كشت دوم هستند .اين كشاورز  42ساله كه
همراه پدرش كشاورزي ميكند ،افزود :راضي
كردن پدرم براي دست كشيدن از كشت دوم
بسيار دشوار بود؛ زيرا وي فرد سنتي است و با
ديدن ديگر كشاورزان احساس ميكند سر او
كاله رفته است .يزداني با بيان اينكه دست
كشيدن يك يا چند كشاورز تأثيري در مديريت
مصرف آب ندارد ،گفت :بايد همه كشاورزان با
يكديگر همدل باشند و مشكل كمبود آب را
جدي بگیرند .اين كشاورز همچنين تأكيد
كرد :طي دو سال گذشته حدود  30متر به
عمق چاه آب خود اضافه كرديم كه اص ً
ال
نشانه خوبي براي آينده كشاورزي نيست.
جواد جمالي ،جوان كشاورز اهل سرخرود
محمودآباد ،هم گفت :كشت اول نميتواند
كفاف خرج يكساله وي و خانوادهاش را
بدهد و مشكالت اقتصادی نيز افزايش كشت و
برداشت محصول براي درآمد بيشتر را توجيه
ميكند .اين جوان كه دانشجوي دكترا در يكي
از دانشگاهها تهران است ،افزود :شاليكاري و
برنج تنها منبع تأمين مالي براي تحصيالتم
و مخارج خانوادهام است و نميتوانم از آن

خودسوزي و قبول مسئوليت
مديرعامل شركت سهامي آب منطقهاي
مازندران گفت :كشاورزاني كه اقدام به
كشت دوم برنج ميكنند ،بايد منتظر
تبعات آن باشند و مسئوليت آن را بپذيرند.
محمدابراهيم يخكشي اضافه كرد :كاهش
آب سفرههای زيرزميني مازندران ،شور شدن
زمينهاي كشاورزي و به مرور زمان باير شدن
شاليزارهاي استان از تبعات برداشت بيرويه
آب از سفرههاي زيرزميني است .وي با بيان
اينكه نميتوان تمام بحران آب را به دوش
كشاورزان گذاشت ،تأكيد كرد :در بحران
كاهش آب سفرههاي زيرزميني كه حاصل
بهرهبرداري بيرويه شاليكاران است ،نخستين
كساني كه از اين موضوع متضرر ميشوند
خود كشاورزان هستند .مديرعامل شركت
آب منطقهاي مازندران گفت :اگر مديريت
منابع آبي هم به بهترين شكل انجام شود ،تا
وقتي كه كشاورزان در حفاظت از آن همراهي
نكنند بيفايده است .يخكشي با اشاره به اينكه
شاليكاري بهعنوان اقتصاد خانواده حق مسلم
كشاورزان است ،اظهار داشت :براساس قوانين
كشت دوم ممنوع است و پيامدهاي فقدان
توجه به آن را قانونشكنان بايد بپذيرند.
وي تأكيد كرد :متأسفانه برخي از كشاورزان
كه هميشه به خوبي در مديريت آب همراه
و پيشقدم هستند نيز قرباني قانونشكني
عدهاي ديگر ميشوند كه هيچ ارزشي براي
منابع آبي قائل نيستند.

وزارت جهاد کشاورزی سالمت مواد غذايي تولیدی جنوب تهران را بررسي كند

تشديد آلودگي نفتي در اراضي كشاورزي جنوب تهران

سيدحسين نقوي حسينی ،نماينده مردم
ورامين و پيشوا در مجلس ،گفت :مشكل
جنوب تهران استفاده از فاضالب خام در حوزه
كشاورزي است .نقوي حسيني در واكنش به
طرح برخي اخبار مبنيبر نشت مواد نفتي
از پااليشگاه نفت شهيد تندگويان به اراضي
كشاورزي جنوب تهران ،گفت :اين مسائل به
گوش ما نيز رسيده ،مبنيبر اينكه آلودگي
آبهاي زيرزميني از پااليشگاه نفت تهران

وجود دارد ،اما بررسيهاي الزم درباره صحت
و عدم آن صورت نگرفته است؛ اگرچه وجود
پااليشگاه آلودگيهاي شديد آب و هوايي
درپي خواهد داشت .نماينده مردم ورامين
و پيشوا در مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره
به اينكه بدون ترديد آلودگيهاي نفتي در
زمينهاي كشاورزي جنوب تهران وجود
دارد ،افزود :آب مصرفي در جنوب تهران
بهويژه در منطقه شهرري بيشتر فاضالب

خام بوده كه خطرناك است ،يعني با فاضالب
خام سبزيكاري ،برنجكاري و گندمكاري
ميشود ،البته در دشت ورامين آب تصفيه
شده فاضالب جنوب تهران استفاده ميشود؛
هرچند كه اين مسأله نيز مضراتي دارد .اين
نماينده مردم در مجلس دهم ،با بيان اينكه
مشكل جنوب تهران استفاده از فاضالب خام
در حوزه كشاورزي است ،تصريح كرد :هميشه
نگراني براي سالمتي محصوالت توليدي آن

منطقه وجود دارد؛ اما بحث نشت مواد نفتي
در آن منطقه در حال حاضر در حد شنيدهها
است؛ بهطورحتم مسئول مستقيم سالمت
غذايي وزارت جهاد كشاورزي بوده و بايد برنوع
كشت و آب مصرفي نظارت كرده و درصورت
كوتاهي ،محيط زيست در مرحله بعدي وظيفه
قرار دارد؛ همچنين وزارت نيرو و حوزه آب
منطقهاي تهران مسئول آبهاي روان ،جاري
و كشاورزي است.

خط
سرزمین
روی

گراني ارز ،توليد و صادرات
محصوالت كشاورزي را بهصرفه كرد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران گفت :گراني ارز توليد و
صادرات محصوالت كشاورزي را در مقايسه با ششماه قبل داري صرفه
بيشتري كرده و دستمزدها تقريباً اكنون مجاني است .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از تسنيم ،كريم ذوالفقاري ،رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان تهران ،در نشستي با توليدكنندگان و صادركنندگان
محصوالت كشاورزي در واكنش به گاليههاي صادركنندگان اين
بخش بهخاطر نبود زيرساختهاي صادراتي در كشور ،اظهار كرد:
دولت وظيفه دارد زيرساختهاي صادرات را فراهم كند؛ اما توان
یکسری از كارها را ندارد.وي با بيان اينكه صادركنندگان محصوالت
كشاورزي با ريسك باال محصوالت خود را صادر ميكنند ،افزود:
شرايط خاصي در اقتصاد كشور پيش آمده كه در بسیاری از كشورها
دنيا بهعمد اين شرايط را ايجاد ميكنند ،يعني ارزش پول خود را پايين
ميآورند تا بتوانند صادرات بيشتري داشته باشند .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان تهران ادامه داد :چين براي رقابت با آمريكا
ارزش پول خود را چند مرتبه كاهش داد تا بتواند با اين كشور مقابله
كند .وي تصريح كرد 200 :هزار تن ظرفيت مرغ مازاد در كشور وجود
دارد كه نتوانستهايم آن را صادر كنيم ،زيرا قيمت تمامشده مرغ در
كشور با بازارهاي جهاني قابل رقابت نبود؛ اما اكنون با باال رفتن نرخ
ارز امكان صادرات در بسياري از بخشها براي ما فراهم آمده است .وي
افزود :اگر بخش كشاورزي بتواند توليدي صادراتمحور داشته باشد
در شرايط فعلي فرصت مناسبي براي صادرات به وجود آمده كه بايد
از آن بهدرستي استفاده شود .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
تهران با تأكيد بر اينكه محصوالت بخش كشاورزي بايد با حساب و
كتاب خاص خود توليد شود ،گفت :درحاليكه محصوالت توليد شده
در فضاي باز امكان صادرات ندارد تقريباً تمام محصوالت گلخانهاي را
ميتوان با بستهبندي مناسب صادر كرد .وي با اعالم اينكه  30درصد
تمام گلخانههاي كشور در استان تهران است ،گفت :تقريباً تمام گل
شاخهبريده توليدشده در كشور در استان تهران است و  600هزار تن
محصوالت گلخانهاي در اين استان صادر ميشود .ذوالفقاري با اشاره
به اهميت توليد كاالي اساسي در داخل كشور گفت :حدود دو سال
قبل يكي از وزرا گفت وقتي ميتوانيم گندم را با قيمت ارزان 50
سنتي وارد كنيم چهدليلي دارد كه آن را در داخل بكاريم ،اما اكنون
مشاهده ميشود با باال رفتن نرخ ارز هزينه واردات هر كيلوگرم گندم
به پنجهزار تومان نزديك شده است.

اشتغال بيش از  ۶هزار نفر بهطور مستقيم
در عرصه گل و گياه گيالن

گيالن با اشتغال دائم ششهزار نفر در  ۴۸۸هكتار از اراضي فضاي
آزاد ،دومين استان توليدكننده گل و گياه زينتي فضاي باز در كشور
است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
نوشتن درباره پرورش گل و گياه زينتي در گيالن ،در اين گرماي
طاقت فرسا ،گرانيهاي سرسامآور ،وضعيت نابهسامان بازار و ديگر
موضوعات ناخوشايند تابستان داغ  ،۹۷شايد كمي غيرمنتظره باشد؛
اما هيچ كدام از اينها دليل نميشود كه چشم بر دلبريهاي گلها
و گياهان اين سرزمين شمالي ببنديم و سودآور بودن توليد و روح
بخش بودن همنشيني با اين مخلوق دلفريب را ناديده بگيريم .استان
گيالن از گذشتههاي دور با توجه به تنوع آب و هوايياش ،خاستگاه
طبيعي رويش و پرورش انواع گل و گياه بوده است .در حال حاضر از
نظر توليد محصوالت گلها و گياهان زينتي فضاي باز در رتبه دوم
كشور بعد از استان مازندران قرار دارد .اين محصوالت شامل گلهاي
گلدانيـ آپارتماني (شمعداني ،كاكتوس ،حسنيوسف ،كوكب ،سنبل،
سيكاس ،اركيده ،ديفن باخيا ،يوكا ،آگلونما ،فيلودندرون ،پوتوس ،ليندا،
اسپاتيفيلوم،دراسنا،سانسوريا)،گلهايشاخهبريده(آنتوريوم،گاليل،
ميخك ،داوودي ،استرليزيا يا پرنده بهشتي ،نرگس بومي ايران ،زنبق،
شيپوري) ،درختان و درختچههاي زينتي (شمشاد ،سرو ،كاج ،چنار،
زبان گنجشك ،پيچهاي زينتي ،اقاقيا ،گلهاي كاغذي ،چنار ،زرشك
زينتي ،شيرخشت ،برگ نو) و فصليـ نشايي (ابري ،بنفشه ،مريم گلي،
هميشه بهار ،جعفري ،آهار ،ميمون و اطلسي) است .ارزش اقتصادي
درآمد ساالنه اين استان از توليدات گل و گياهان گلخانهاي و فضاي باز
بالغبر  ۴۵۰ميليارد تومان است .بيش از ششهزار نفر بهطور مستقيم
و بهصورت دائم و حدود سهبرابر اين تعداد به صورت غيرمستقيم و
غيردائم در  ۵۹هكتار از زمينهاي گلخانهاي و  ۴۸۸هكتار از اراضي
فضاي باز استان گيالن مشغول به كار هستند .در طرح برنامه ششم
توسعه كشور با توجه به بحران آب ،ضرورت توسعه كشت گلخانهاي در
بخش كشاورزي مقرر شده است .ورود به بازار و درآمدزايي از راه توليد
گل و گياه زينتي (گلخانهاي و فضاي باز) مانند هر كسب و كار ديگري،
مزيتها ،جذابيتها و چالشهاي بسياري به همراه دارد.
اشتغالزايي با اعطاي تسهيالت
به توليدكنندگان گل و گياه
منوچهر پارسافر ،مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان
گيالن ،گفت :عالقهمندان توليد گل و گياه زينتي براي شروع كار در
بخشهاي مشاغل خانگي ،واحدهاي كوچك مقياس و گلخانههاي
بزرگتر اقتصادي بايد مجوز و پروانه تاسيس داشته باشند .وي با بيان
اينكه متقاضيان پرورش گل و احداث گلخانه در منازل و خانه باغها
براي دريافت مجوز بايد به مديريت جهاد كشاورزي در شهرستانها
مراجعه كنند ،افزود :داشتن زمين كافي و كارنامه مهارت از سازمان
فني و حرفهاي از شروط اعطاي مجوز به اين افراد است .مدير امور
باغباني جهاد كشاورزي گيالن خاطرنشان كرد :عالقهمندان توليد
گل و گياه بهعنوان شغل جانبي در كنار مشاغل خانگي اگر  ۳۰۰متر
زمين داشته باشند ،ميتوانند بين  ۵۰تا  ۲۵۰متر گلخانه احداث كنند.
پارسافر با بيان اينكه واحدهاي كوچك مقياس براي  ۸۰۰متر گلخانه
بايد یکهزار متر زمين داشته باشند ،اذعان داشت :براي راهاندازي
گلخانههاي بزرگتر اقتصادي نيز حداقل سههزار متر زمين نياز است.
وي تصريح كرد :واحدهاي توليدي كوچك مقياس و واحدهاي بزرگ
اقتصادي نيز براي شروع كار گلخانهها و پرورش گل و گياه در فضاي باز
بايد از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان پروانه
تأسيس بگيرند .مدير باغباني جهاد كشاورزي گيالن به روشهاي
حمايتي ،شرايط دريافت و بهرهمندي از تسهيالت در بخش گل و گياه
اشاره كرد و گفت :صاحبان مجوز گلخانه در كنار مشاغل خانگي براي
دريافت تسهيالت مالي از سوي مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها
بستگي به منابع اعتباري -به صندوق كارآفريني اميد يا بانكهايعامل معرفي ميشوند .پارسافر اظهار داشت :واحدهاي توليدي كوچك
مقياس و واحدهاي بزرگ اقتصادي توليد گل و گياه نيز با داشتن پروانه
تأسيس و طرح توجيهي عالوهبر مراجعه به مديريت جهاد كشاورزي
شهرستانها ،ميتوانند در سامانه كارا يا صندوق توسعه ملي ثبتنام و
درخواست تسهيالت كنند .وي با اشاره به ميزان تسهيالت حمايتي
توليد انواع گل و گياه بيان كرد :براي هر یکهزار متر در توليدات
فضاي باز  ۵۰ميليون تومان ،توليدات گلخانهاي تا  ۹۰ميليون تومان
و براي گلخانههاي بهروش كشت هيدروپونيك (كشت بدون خاك)
نيز تا  ۲۵۰ميليون تومان تسهيالت ارائه ميشود .مدير امور باغباني
جهاد كشاورزي گيالن افزود :در حال حاضر با توجه به ضرورت توسعه
كشت گلخانهاي با هدف مديريت مصرف آب ،افزايش توليد و كاهش
مصرف سموم ،تسهيالت احداث و تجهيز گلخانهها بدون محدوديت
پرداخت ميشود .پارسافر يادآور شد :بهرهبردار براي شروع كارهاي
توليدي بايد حداقل  ۲۰درصد تسهيالت را بهعنوان آورده شخصي و
سرمايه اوليه داشته باشد كه اين ميزان در واحدهاي توليدي كوچك
مقياس بين  ۲۰تا  ۵۰ميليون تومان برآورد ميشود .وي همچنين
از برگزاري دورههاي آموزش كوتاهمدت توليد گل و گياه در بخش
ترويجي اين سازمان خبر داد و گفت :عالقهمندان كسب آموزشهاي
بيشتر در اين زمينه (دورههاي ميان مدت و بلندمدت) بايد به سازمان
فني و حرفهاي مراجعه كنند.

