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پیشخوان

كاهش چشمگیر محصول پسته در خراسانجنوبي بهسبب جوالن آفات ،تغييرات اقليمی و نوسانات دمايي

گردوي همدان در پي نام

تويسركانناشناختهماندهاست

تويسركان كه به عنوان معدن طالي سبز ايران شناختهشده است اين
روزها در تكاپوي برگزاري جشنوارهاي ملي است تا بهواسطه آن ظرفيتهاي
اقتصادي و گردشگري خود را بيشتر در معرض معرفي قرار دهد .همدان
را كه به مقصد تويسركان طي ميكني اندكي مانده به ورودي شهرستان
تويسركان و آنگاه كه بر بلندي جاده منتهي به اين شهرستان ميرسي زيبايي
رنگ سبز درختاني كه همه از يك جنس و يكگونه هستند ناگزير توجه تو
را به خود جلب ميكند .اين سرسبزي و زيبايي حاصل حضور دستهجمعي
درختان در جايجاي شهرستان تويسركان و باغها و حتي معابر آن است
كه بار سنگين گردو بر شاخهدارند و همين اتفاق عنوان معدن طالي سبز را
نصيب تويسركان كرده است .درست است كه ايران بهعنوان يكي از نقاطي
كه بيشترين توليد گردوي جهان را دارد شناخته ميشود؛ اما در اين ميان
شهرستان تويسركان در استان همدان به عنوان معدن طالي سبز كشور
صاحب اين نام شده است.
تويسركان از مناطق عمده گردوكاري كشور است
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،بررسي شرايط كشاورزي و منطقهاي
استان همدان بيانگر آن است كه اين استان به لحاظ شرايط آب و
هوايي خاص يكي از مناطق عمده گردوكاري كشور است؛ بهگونهاي كه
پراكنش اين محصول در سطح استان همدان مشهود و فراوان است و
تويسركان واقع در دامنههاي الوند مناسبترين منطقه براي كشت گردو
است .تويسركان در جنوب ارتفاعات الوند با حدود پنجهزار و  ۵۰۰هزار
هكتار سطح زيركشت ،قطب گردوكاري استان و كشور محسوب ميشود.
عمدهترين ارقام تجاري گردو در ايران شامل فرانكت ،الرا ،پدرو ،سر و
چندلر است .گردوهاي توليدي استان همدان از نظر ميزان چربي ،درصد
باالي مغز نسبت بهكل ميوه و سفيدي و درشتي مغز از بهترين گردوهاي
جهان هستند .همين خاصيتها و ويژگيهاي برجسته سبب شده توجه
مسئوالن امر طي سالهاي اخير بيشتر متوجه تويسركان شود تا از اين
ظرفيت خدادادي هم در راستاي توسعه اقتصادي و هم در راستاي توسعه
گردشگري بهره الزم برده شود.
كشت گردوي رقم چندلر در 3هزار هكتار از باغهای تويسركان
گردوي شهرستان تويسركان از نظر كيفيت و توليد رتبه اول كشوري
و از نظر سطح زيركشت ،رتبه دوم كشور را دارد و همين امتياز سبب
شده برنامه كشت گردوي رقم چندلر در سههزار هكتار از باغهای
تويسركان مدنظر باشد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
در اينخصوص با بيان اينكه بيش از يكميليون هكتار گردو كاري در
جهان میشود كه از اين ميزان بيش از  3/5ميليون تن گردو جمعآوري
ميشود ،گفت :از اين ميزان  ۵۰۰هزار تن در چرخه صادرات است و ايران
از لحاظ سطح زيركشت گردو مقام دوم دنيا را به خود اختصاص داده
است .منصور رضوانيجالل با بيان اينكه سن اقتصادي گردو در تمام دنيا
 ۴۰تا  ۵۰سال است ،اما گاهي برخي كشاورزان درخت گردو را تا ۲۰۰
سال نگهداري ميكنند كه اين موجب كاهش ثمردهي ميشود ،گفت:
براي حفظ رتبه گردوي تويسركان نيازمند ايجاد تحول و سرشاخهزني
درختان هستيم و براي افزايش بهرهوري گردو بايد به اين محصول بيشتر
توجه كرد .وي با بيان اينكه تويسركان با داشتن بيش از پنجهزار و
 ۵۰۰هكتار باغ گردو و توليد اين محصول با مرغوبيتي در مقياس جهاني
پايتخت گردوي ايران نا م گرفته است ،افزود :بهمنظور بهبود اصالح
باغهاي گردوي تويسركان كارگاه آموزشي سرشاخهكاري و مراقبتهاي
بعد از پيوند درختان در تويسركان برگزار شده است .رضوانيجالل با بيان
اينكه سال گذشته كار علمي در باغهای گردوي استان همدان شروع
شد و بيش از  ۲۰هزار پيوندك گردو در باغهای تويسركان انجام گرفت،
گفت :گيرايي اين پيوندكها  ۸۰درصد است.
طرح سرشاخه كاري طي مدت  ۵سال اجرايي خواهد شد
منصور رضوانيجالل با اشاره به اينكه طرح سرشاخهكاري طي مدت
پنجسال اجرايي خواهد شد ،عنوان كرد :نخستين باغ مادري گردو در كشور
با  ۱۰هزار نهال در شهرستان تويسركان مجوز گرفته كه نهال گردوي گواهي
شده توليد خواهد كرد .مدير جهاد كشاورزي تويسركان نيز با بيان اينكه اين
شهرستان مركز طرح اصالح و سرشاخهكاري درختان گردوي كشور است،
گفت :هدف از اجراي اين طرح كاهش سرمازدگي درختان گردو و افزايش
بيش از دو برابري محصول و افزايش درآمد باغداران است .مسعود اكبري با
بيان اينكه در راستاي ادامه دادن طرح سرشاخهكاري درختان گردو كارگاه
مراقبتهاي بعد از پيوند تشكيل شد ،گفت ۶۰۰ :نفر از باغداران تويسركان
و سراسر استان همدان در هفت كالس استاني و  ۱۲كالس ناحيهاي زيرنظر
جهاد كشاورزي از مهر سال گذشته تاكنون آموزش ديدهاند .وي ابراز
اميدواري كرد افراد آموزشديده در اين كالسها سال آينده منشأ و عامل
آموزش و اجراي طرح سرشاخهكاري بهصورت گسترده باشند .اما فراتر از
نگاه اقتصادي و از بعد گردشگري نهمين جشنواره ملي گردوي تويسركان در
شرایطیكليدخواهدخوردكهكارشناسانبرگزارياينجشنوارهرازمينهساز
پويايي اقتصاد و توسعه گردشگري اين شهرستان ميدانند.
برگزاري جشنواره گردو در تويسركان
به اعتقاد كارشناسان برگزاري جشنواره گردو بهعنوان يك حركت
تأثيرگذار در اقتصاد شهرستان نهتنها زمينه ارتقاي كميت و كيفيت
گردوي تويسركان را ممكن ميكند؛ بلكه با معرفي بيشتر اين ظرفيت
پاي گردشگران و مسافران را نيز بيشازپيش به شهرستان بازخواهد كرد.
ناگفته پيداست كه برگزاري جشنواره گردو حركتي در راستاي معرفي
توانمنديهاي بخش كشاورزي شهرستان و جذب توجه ويژه مسئوالن
به توسعه ملي و كيفي محصوالت باغي شهرستان بهويژه گردو است .در
همين خصوص مديركل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري استان
همدان عنوان كرد :رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور بهمنظور حضور
در شهر جهاني گردو؛ ميهمان كشوري اين مراسم در تويسركان است.
علي مالمير با بيان اينكه جشنواره ملي گردوي تويسركان ميتواند فرصت
مناسبي براي شناساندن هرچه بيشتر اين ظرفيت و توانمنديهاي بهشت
غرب ايران در عرصه ملي و بينالمللي باشد ،عنوان كرد :برنامهريزان و
مسئوالن اين همايش براي آيين آغازين اين جشنواره در نمايشگاهي
 ۷۶غرفه در نظر گرفتهاند كه به معرفي توانمندي شاخص اين منطقه
ميپردازد .وي تأكيد كرد :رويكرد اين جشنواره معرفي ظرفيتهاي
بالقوه تويسركان بهويژه در بخش گردشگري است كما اينكه معرفي
توانمنديهاي كشاورزي ،باغداري ،گردشگري ،صنايع تبديلي وابسته به
گردو و شناساندن شهرستان تويسركان بهعنوان پايتخت گردوي كشور
از اهداف ديگر برگزاري جشن گردو در تويسركان است .مالمير برگزاري
جشنواره ملي گردو را موجب ارتقای فعاليتهاي كشاورزي دانشمحور
درباره اين محصول دانست و عنوان كرد :ايجاد تحرك براي راهاندازي
صنايع تبديلي گردو در شهرستان تويسركان از ديگر مزاياي اين جشنواره
خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه معرفي جاذبههاي گردشگري و قابليتهاي متنوع
تويسركان در بخشهاي مختلف از اهداف جنبي برگزاري اين جشنواره
محسوب ميشود ،اظهار داشت :حضور استادان و صاحبنظران عرصه
محصوالت كشاورزي و گردو در تويسركان موجب تثبيت جايگاه اين
شهرستان بهعنوان پايتخت ملي گردوي كشور ميشود.
مسئول كميته اطالعرساني همايش ملي گردوي تويسركان نيز با بيان
اينكه تدابير الزم براي برگزاري هرچه بهتر و با شكوهتر اين همايش مهم
كه ميتواند فرصت مناسبي براي شناساندن هرچه بيشتر اين شهرستان
به اقصي نقاط كشور باشد ،انديشيده شده است ،گفت :در نمايشگاهي
همزمان با ارائه محصوالت گردوي تويسركان صنعت مبل و منبت اين
منطقه نيز به نمايش گذاشته ميشود .عبداهلل قمري بابيان اينكه در اين
نمايشگاه هنر دست هنرمندان مبل و منبت از شهرك عينآباد و روستاهاي
اشتر مل ،جيجانكوه و سيد شهاب به نمايش درميآيد ،گفت :غرفههاي
ديگر كه بهطور عمده سوغات است ،شامل گردو ،سير ،بادام ،عرضه كيف و
ديگر وسايل چرمي ،شاطه حلوايي و دستگاه پوستكن گردو خواهد بود.

سبزینه فهیمه تماشایی

بغض پسته کاران ترکید

خط
سرزمین
روی
رقیه سلطانی خبر داد

پرداخت تسهيالت از محل بنياد بركت
به دامداران شهرستان اللي

در راستاي حمايت از دامداران شهرستان اللي ،مديريت جهاد
كشاورزي شهرستان اقدام به معرفي  20نفر متقاضي خريد گوسفند
از محل اعتبارات بنياد بركت با عامليت بانك قرضالحسنه مهر ايران
كرده است .در همين راستا رقيه سلطاني ،مديريت جهاد كشاورزي
شهرستان اللي ،عنوان كرد :تاكنون  10طرح با اعتبار دو هزار ميليون
ريال به بهرهبرداري رسيده و  10طرح ديگر با اعتبار دوهزار ميليون
ريال در حال پيگيري جهت جذب اعتبار است.

خراسان جنوبي با توليد  15هزار تن پسته
رتبه ششم كشور را در توليد اين محصول
دارد ،اما امسال آفات و نوسانات دمايي توليد
اين محصول را  45درصد كاهش داده و
حسرت پستههاي خندان ساليان قبل بر دل
كشاورزان منطقه مانده است .قصه پسته و
كشاورزان پستهكار خراسان جنوبي امسال
قصه پرغصهاي است و جوالن آفات ،تغيير اقليم
و نوسانات دمايي ناشي از خشكساليهاي
متوالي باعث كاهش محصول پسته در استان
شده است؛ به طوري كه در برخي شهرستانها،
باغها از محصول خالي مانده و خستگي يك
سال رنج و زحمت را بر تن كشاورزان باقي
گذاشته است .بر اثر آفات ،سرمازدگي سال
گذشته و گرمازدگي ،فروردين امسال 280
ميليارد تومان به باغداران اين محصول خسارت
وارد شده و در برخي شهرستانهاي استان از
جمله بشرويه بيش از  80درصد پسته نابود
و  25درصد پستهها نيز پوك شده است .به
گفته كشاورزان ،از دو سال متوالي يك سال
پرمحصول است و سال ديگر محصول كمي
دارد و به قول مردم محلي «سال پسته نيست»،
اما امسال در بيشتر باغات خراسان جنوبي
سال پسته بود كه متأسفانه در ابتداي سال
جاري طالي سبز به عنوان دسترنج يك سال
كشاورزان بر روي شاخههاي درختان خشكيد.
درخواست پستهكاران استان از دولت در اين
شرايط بحراني ،پرداخت تسهيالت كمبهره با
بازپرداخت بلندمدت و استمهال وامهایشان
است تا بتوانند در سال آينده هزينههاي
توليد پسته باغات خود را تأمين كنند .مدير
حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسان
جنوبي گفت :سطح زيركشت محصول پسته
استان  19هزار و  823هكتار است كه از اين
مقدار  11هزار و  497هكتار بارور و هشت هزار
و  326هكتار غيربارور است .مهدي يوسفي
افزود :پيشبيني ميشود امسال هشت هزار و
 500تن پسته از باغات استان برداشت شود
كه نسبت به سال گذشته  45درصد كاهش
دارد ،در مجموع آفات و بالياي طبيعي هفت
هزار تن از محصول پسته به ارزش 280
ميليارد تومان را نابود كرد .وي پسيل پسته،
پروانه چوبخوار ،سوسك سرشاخهخوار پسته،
زنجره و سن را از مهمترين آفات پسته در
استان ذكر كرد و گفت :امسال نوسانات دمايي
و اختالل در عمل گردهافشاني خسارتهاي
چشمگيري به محصول پسته استان وارد كرده
است .مدير جهاد كشاورزي بشرويه هم گفت:
سطح زيركشت پسته اين شهرستان هفتهزار
و  260هكتار است كه از اين ميزان چهارهزار و
 500هكتار بارور و بقيه غيربارور است .حسين
سرچاهي از كاهش 80درصدي محصول پسته
اين شهرستان نسبت به سال قبل خبر داد و
افزود :پيشبيني ميشود امسال يكهزار و
 350تن پسته در بشرويه برداشت شود؛ در
حالي كه سال گذشته كشاورزان شهرستان
هفتهزار و  200تن محصول توليد كردهاند.
وي يادآور شد :تغييرات و نوسانات اقليمي و
آفات مهمترين علل كاهش محصول پسته

شهرستان است كه باعث كممحصولي يا به
اصطالح كمباري درختان پسته شده است،
در مجموع اين عوامل 150ميليارد تومان به
كشاورزان منطقه خسارت زد .سرچاهي عنوان
كرد :گرم شدن هوا در نيمه دوم بهمنماه،
بيدار شدن و رشد زودهنگام درختان پسته
را به دنبال داشت و از طرفي افزايش دما در
اسفندماه موجب يخزدگي و ريزش جوانههاي
پسته شد ،همچنين بارندگيهاي نامناسبي
در دهه اول فروردين به هنگام گردهافشاني
محصول پسته رخ داد كه باعث شسته شدن
گردههاي پسته از روي درختان شد .مدير
جهاد كشاورزي بشرويه اظهار کرد :به طور
ميانگين برداشت پسته از هر هكتار در اين
شهرستان يكهزار و  620كيلوگرم است كه
برخي كشاورزان امسال در هر هكتار كمتر از
 100كيلوگرم محصول برداشت كردهاند .وي
گفت :بهدليل نبود جوانه بارور روي درختان
بر اثر گرمازدگي در فروردينماه امسال ،سال
آينده هم اوضاع برداشت پسته از امسال بهتر
نخواهد بود و باز هم كشاورزان شهرستان
متحمل خسارتهاي ميلياردي خواهند شد و
قصه پرغصه كشاورزان باز هم تكرار خواهد شد.
سرچاهي با اشاره به اينكه در حال حاضر 9
پايانه ضبط پسته در اين شهرستان وجود دارد،
افزود :سال گذشته اين پايانهها در سه نوبت دو
ماه فعاليت کردند؛ در حالی که امسال فقط سه
تا چهار پايانه فعال هستند و  10روز بيشتر
فعال نخواهند بود.
 چاره فوري
براي كشاورزان انديشيده شود
مدير جهاد كشاورزي بشرويه گفت :با وضعیت
كمآبي ،قيمت باالي سم و كود ،دستمزد كارگر،
خرابي محصول و بارور نشدن درختان ،اگر
اوضاع همينطور پيش برود ،ديگر خبري از
پسته و پستهكاري در منطقه نخواهد بود و
مسئوالن بايد چارهاي فوري براي كشاورزان
بينديشند .وي با بيان اينكه در حال حاضر
 50درصد باغات اين شهرستان يعني يكهزار و

 800هكتار زير پوشش بيمه كشاورزي هستند،
افزود :كارشناسان بيمه در بازديد از باغات
بشرويه  60تا  70درصد خسارت به باغداران را
تأييد كردهاند .سرچاهي ادامه داد :بيمه بخشي
از هزينههاي كشاورز را پرداخت ميكند و به
طور ميانگين هزينه غرامت در هر هكتار هشت
تا  10ميليون تومان است؛ در حالي که با توجه
به افزايش قيمتها ،يك كشاورز از هر هكتار
 200ميليون تومان درآمدزايي دارد و بيمه
درختان هيچ توجيه اقتصادي براي كشاورزان
ندارد .وي با تأكيد بر اينكه نياز است براي
جبران بخشي از خسارت محصول پسته،
دولت براي هر هكتار تسهيالت چهاردرصدي
و بلندمدت به كشاورزان ارائه دهد ،گفت:
همچنين بايد استمهال وامهاي پستهكاران كه
مصوبه هيئت وزيران است اجرايي شود ،چراكه
هنور بانكها اين مصوبه را اجرا نميكنند.
مدير جهاد كشاورزي سرايان هم بیان کرد:
سطح زيركشت پسته اين شهرستان دو هزار
و  900هكتار است كه از اين مقدار يكهزار
و  800هكتار بارور و يكهزار و  100هكتار
غيربارور است .موسي سليماني پيشبيني كرد
امسال يكهزار تن پسته خشك در شهرستان
برداشت شود كه نسبت به سال گذشته 60
درصد كاهش دارد ،سال گذشته يكهزار
و  624تن پسته در سرايان توليد شد .وي
نوسانات دمايي در بهمن و اسفندماه سال  96و
اختالل در گردهافشاني در فروردينماه امسال را
علت اصلي كاهش محصول پسته در شهرستان
دانست و افزود :با افزايش قيمت پسته در سال
جاري  78ميليارد تومان به پستهكاران سرايان
خسارت وارد شد.
 پستهها پوچ شد
يكي از پستهكاران بشرويه نيز گفت :امسال
كشاورزان شهرستاني محصولي براي برداشت
ندارند و گاهي در برخي باغات برداشت محصول
 90درصد كاهش دارد .حسين روحبخش
تغيير اقيلم ،نوسانات دمايي و جوالن آفات
را مهمترين علل كاهش پسته ذكر كرد و از

مسئوالن جهاد كشاورزي خواست براي كاهش
اين خسارتها راهكارهاي علمي و بهموقع ،قبل
از بروز خسارت به كشاورزان ارائه دهند .وي با
بيان اينكه امسال نسبت به سال گذشته درصد
پوچي پسته نيز افزايش يافته است ،گفت :سال
گذشته هر سه كيلو پستهتر يك كيلو پسته
خشك جواب ميداد ،ولي امسال به دليل
پوچي محصول هر  4/5كيلو محصولتر يك
كيلو پسته خشك جواب ميدهد ،امسال در
مجموع  25درصد پسته شهرستان پوچ است.
مسئول ترمينال ضبط پسته روحبخش بشرويه
راهاندازي مركز تحقيقات تخصصي پسته را با
توجه به اقليم منطقه در شهرستان ضروري
دانست و افزود :با انجام تحقيقات علمي و ارائه
راهكارهاي تخصصي ميتوان خسارت محصول
را كاهش داد .روحبخش يادآور شد :نوسانات
دمايي بهويژه پديده گرمازدگي در فروردينماه
امسال جوانههاي درختان را براي سال آينده
نيز از بين برده است و سال آينده هم محصول
چنداني در شهرستان نخواهيم داشت .وي بيان
كرد :سال گذشته ترمينال ضبط پسته ما 40
روز با دو خط فعال بود؛ در حالی كه امسال فقط
 10روز با يك خط فعال بوده است.
 بيمه بخشي از هزينهها را
پرداخت ميكند
مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزي
خراسان جنوبي هم عنوان کرد :بيمه بخشي از
هزينهها را جبران ميكند و اص ً
ال جبران درآمد
كشاورز نيست .جواد غنچه ادامه داد :با توجه به
افزايش هزينهها و قيمت محصول پسته غرامتي
كه صندوق بيمه كشاورزي پرداخت ميكند،
جايگاهي در درآمد كشاورزان ندارد .وي با
بيان اينكه پرداخت غرامت با توجه به ميانگين
برداشت از هر هكتار متفاوت است ،افزود :چند
سالي است كه نوسانات دمايي ناشي از تغيير
اقلیم و آفات مختلف خسارتهاي ميلياردي به
پستهكاران استان وارد ميكند .سال گذشته
سهم دولت در پرداخت غرامتهاي بخش
كشاورزي بيشتر از امسال بود.

نابودي ساالنه 1/3ميليارد تن غذا در جهان و راهكار فائو

فاصلهايرانباخودكفايي درمحصوالتكشاورزي

درحاليكه يكميليارد نفر در جهان شبها
گرسنه ميخوابند ساالنه  1/3ميليارد تن غذا از
بين ميرود .در ايران هم حدود  40ميليون تن
مواد غذايي نابود ميشود كه اين رقم ميتواند
امنيت غذايي كشور را تضمين كند .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از فارس ،براساس آمار سازمان
ملل متحد ساالنه نزديك يكميليارد نفر در جهان
شبها گرسنه سر بر بالش ميگذارند؛ درحاليكه
بخش زيادي از غذاي توليدي در جهان قبل از
اينكه به مصرف برسد از بين ميرود .حجم اين
مقدار مواد غذايي كه بهداليل مختلف ساالنه به
دست مصرفكنندگان نميرسد به اندازهاي است
كه ميتواند گرسنگان جهان را سير كند و سيماي
گرسنگي از چهره اين جهان خاكي رخت بربندد.
 40درصد مواد غذايي در ايران
نابود ميشود
در ايران هم ساالنه بين  30تا  40درصد محصوالت
غذايي از بين ميرود كه اگر بتوانيم از فساد و خرابي
آنها جلوگيري كنيم كشور در توليد محصوالت
غذايي خودكفا خواهد شد .ساالنه  100ميليون
تن محصوالت كشاورزي در كشور توليد ميشود
كه  30تا  40ميليون تن آنها در فرآيند توليد تا
بازار از بين ميرود .اگرچه داليل فني براي از بين
رفتن غذاي توليدي در جهان وجود دارد؛ اما سهم
عمدهاي از اين تلف شدن مواد غذايي در جهان
نتیجه سياستهاي سلطهگرانه كشورهاي بزرگ
است كه همهچيز را براي خود ميخواهند.
دامپينگ مخرب و از بين رفتن محصول
«دامپينگ» يكي از اين برنامههاي سلطهگرانه
برخي كشورها است و بهعنوان يك سياست منفي
و سلطهگرانه سالهاست در اين كشورها استفاده
ميشود و از آن بهعنوان ابزاري براي از پا درآوردن
اقتصاد كشورهاي ديگر استفاده ميكنند .بخش
زيادي از اتالف مواد غذايي در جهان بهخاطر
مسائل دامپينگ است كه كشورهاي بزرگ براي
انحصاري كردن بازار دست به اين كار ميزنند.
نمونههايي بوده كه آمريكا براي اينكه قيمت
گندم جهاني را بهعنوان صادركننده بزرگ اين
محصول باال نگه دارد حجم زيادي از اين محصول

عدم استفاده از واريته مناسب
عدم استفاده از واريتههاي مقاوم به بيماري
نيز دليل دومي براي از بين رفتن محصوالت
كشاورزي است .كارشناسان اصالح نباتات طي
سالها تالش كردهاند تا واريتههاي مقاوم به
بيماري و تنشهاي محيطي توليد كنند كه
استفاده از آنها ميتواند جلوي بخش زيادي از
تلف شدن محصوالت غذايي را بگيرد.

را به دريا ميريزد .از منظر اقتصادي ،دامپينگ
چهار دليل عمده دارد كه عبارتند از :بيرون كردن
رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتي با تحمل
زيانهاي كوتاهمدت ،كاهش مازاد موقتي ذخائر
كاال ،بهدست آوردن سهم از بازار كاالي مربوطه
و همچنين كاهش ضررهاي مربوط به كاالي فاقد
قابليت رقابت و فروش .به زبان سادهتر ،دامپينگ
با هدف حضور در بازارها و براي فروش بيشتر
و گاهي عرضه كاالهايي كه بهدليل كيفيت
نه چندان مناسب تقاضاي اندكي دارند ،انجام
ميشود .دامپينگ مخرب يا غارتگر عبارت است از:
فروش موقتي كاال در خارج به قيمت كمتر از قيمت
داخل يا حتي با ضرر و فروش آن به قيمت كمتر از
هزينههاي توليد براي بيرون راندن رقباي ديگر يا
از بين بردن صنعت داخلي يك كشور .سپس بعد
از بيرقيب شدن در بازار كاالي مذكور قيمتها
جهت كسب سود حاصل از قدرت انحصاري
باال ميرود.

سامانه حمل و نقل و انبارداري معيوب
حمل و نقل و انبارهاي نامناسب نيز بخش
ديگري است كه به از بين رفتن و فاسد شدن
مواد غذايي كمك ميكند .همچنين استفاده
از ادوات مناسب برداشت و همراه نبودن خاك
كشاورزي با محصول نيز به ماندگاري محصوالت
غذايي و كشاورزي منجر خواهد شد .در اين ميان
راهكارهايي هم براي جلوگيري از فساد مواد
غذايي وجود دارد:

نبودنبستهبنديمناسب
در گزارش فائو به مسائل فني هم براي از بين رفتن
مواد غذايي در جهان اشاره شده است که نبودن
بستهبنديهاي مناسب از آن جمله است .زماني
كهمحصوالتكشاورزيبستهبنديمناسبيندارد
ي و قارچ بيماريزا ميتواند نفوذ كند
هرگونه باكتر 
و محصول قبل از اينكه به دست مصرفكننده
برسد از بين ببرد.

تكنولوژيهستهاي
استفاده از تكنولوژي هستهاي مهمترين تأثير
را در جلوگيري از فساد مواد غذايي خواهد
داشت .در اين روش با پرتو افشاني كه در انبارها
ميشود ماندگاري محصوالت غذايي چندين
برابر خواهد شد .اين پرتو افشاني ميتواند
بسياري از باكتريها و قارچهاي عامل فساد
را از بين ببرد.

تغييررفتارهايغذايي
همچنين در گزارش فائو آمده است كه
تغيير رفتارهاي غذايي ميتواند روزانه از هدر
رفتن بخش زيادي از محصوالت غذايي
جلوگيري كند؛ مث ً
ال رفتارهايي ازقبيل نوع
غذاهايي كه استفاده ميشود ،نحوه خريد و غيره
همگي تأثيرگذار است .در گزارش فائو همچنين
به نقش تغييرات آب و هوايي در ضايعات
محصوالت غذايي تأكيد شده و آمده است که
ساالنه مبادالت مواد غذايي در جهان بهشدت
افزايش مييابد بهطوري كه اين رقم از 570
ميليارد دالر در سال  2000به  1/6تريليون دالر
در سال  2016رسيد و نقش تغييرات آب و هوايي
در بخش كشاورزي در آينده بهشدت ملموس
خواهد بود و هم در افزايش فساد مواد غذايي و نيز
در تجارت جهاني تأثير خواهد گذاشت ،بنابراين
بايد واريتههاي گياهي و حيواني اصالح شود تا
به اينگونه تغييرات مقاوم باشند .فائو همچنين
اعالم ميكند در حال حاضر  151ميليون كودك
زير  5سال در جهان بهدليل تغذيهاي نامناسب
كوتاهتر از معمولند كه  59درصد اينها در
آسيا هستند .سازمان خواربار جهاني همچنين
تأكيد كرده است تأثيرات تغييرات آب و هوايي
در آينده ميتواند به افزايش سوءتغذيه و ناامني
غذايي منجر شود و براي مقابله با اين تغييرات آب
و هوايي بايد يك سيستم مناسب غذايي و تغذيه
بهويژه در جامعه روستايي ايجاد شود .در گزارش
مشتركي كه توسط سازمان خواربار جهاني و
سازمان ملل متحد انجام شده تأثير تغييرات
آب و هوايي در آينده ميتواند تا  83درصد باعث
خشكسالي ،تا  30درصد باعث فوران گدازههاي
آتشفشاني ،تا 23درصد باعث طوفانهاي شديد،
تا  17درصد باعث ايجاد سيل و چهار درصد در
زلزله نقش داشته باشد .آمارهاي فائو نشان
ميدهد كه از سال  2014تا سال  2017تعداد
افراد مبتال به سوءتغذيه افزايش يافته و به 821
ميليون نفر رسيده است .اين در حالي است كه
براساس گزارش سازمان ملل متحد برخي مبتال
به پرخوري و چاقي هستند .در گزارش سازمان
ملل متحد آمده است كه در ميان بزرگساالن از
هر هشت نفر يك نفر دچار چاقي مفرط هستند.

پرداخت  650ميليون ريال تسهيالت
به روستاييان شهرستان اللي
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اللي در راستاي حمايت از مشاغل
خانگي روستايي و ايجاد اشتغال ،اقدام به پرداخت  650ميليون
ريال تسهيالت بانكي جهت اجراي  13طرح پرورش مرغ بومي و
توليد قاچ خوراكي در سال  97-96کرده است .وي در اين راستا
گفت 18 :طرح جديد ديگر مربوط به اعتبارات سال  97با اعتباري
بالغبر یکهزار ميليون ريال نيز با عامليت بانك توسعه تعاون در
حال پيگيري و اخذ تسهيالت است .پرداخت  21میلیون  799ريال
تسهيالت از محل اعتبارات اشتغال روستايي و عشايري به روستاييان
و عشاير شهرستان اللي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال پايدار،
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اللي اقدام به شناسايي و معرفي
 124طرح اشتغالزاي بخش كشاورزي با اعتبار  80میلیون و 855
ريال به بانكهاي عامل شامل كشاورزي ،توسعه تعاون و صندوق
كارآفريني اميد كرده است .در همين راستا مدير جهاد كشاورزي
شهرستان افزود :تاكنون  94طرح با اعتبار  21میلیون و  799ريال به
بهرهبرداري رسيده كه باعث اشتغال  96نفر شده است .وي همچنين
در ادامه از پيگيري مستمر اين مديريت جهت اخذ تسهيالت براي
مابقي طرحهاي مذكور خبر داد .اين تسهيالت در زمينه كشت گياهان
دارويي ،خريد كمباين و زنبورداري بوده است.

كشف سموم كشاورزي احتكار شده
در روستايي در بناب

فرمانده انتظامي بناب از كشف سموم كشاورزي احتكار شده در
يكي از روستاهاي اين شهرستان خبر داد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايسنا ،سهراب شفقي با اشاره به مبارزه جدي سودجويان و
اخاللگران اقتصادي اظهار كرد :مأموران انتظامي شهرستان بناب
درپي كسب خبري مبنيبر دپو و احتكار سموم كشاورزي در يكي
از روستاهاي شهرستان در يك منزل مسكوني موضوع را بهصورت
ويژه در دستوركار خود قرار دادند .وي افزود :مأموران با كسب مجوز
قضايي در بازرسي از منزل تعداد پنجهزار و  ۷۱۴بطري سموم
كشاورزي احتكار شده را كشف كردند .فرمانده انتظامي شهرستان
بناب ،ارزش ريالي كاالي احتكار شده را برابر نظر كارشناسان بيش
از  ۲۵ميليارد ريال دانست و تصريح كرد :در اين رابطه يك نفر متهم
دستگير و پس از تشكيل پرونده تحويل مراج قضايي شد.

انتقاد از خرد شدن زمينهاي
كشاورزي در استان تهران

رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران با اظهار نگراني
از خرد شدن زمينهاي زراعي و باغي اظهار داشت :يكپارچهسازي
زمينهاي كشاورزي كه سال  95به تصويب رسيده كاري جديد ،بسيار
مهم و ارزشمند است كه بايد با تالش و جديت اجرايي شود .به گزارش
«سبزینه» به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامهريزي استان
تهران ،نعمتاهلل تركي در جلسه بررسي چالشها ،مسائل و مشكالت
بخش كشاورزي استان با محوريت يكپارچهسازي زمينهاي كشاورزي
افزود :تنها يكميليون هكتار از  56ميليون هكتار سطح زمينهاي
كشاورزي كشور يكپارچه شده كه اين اقدام اغلب توسط سازمانها و
نهادها صورت گرفته است .وي با بيان اينكه يكپارچهسازي زمينهاي
كشاورزي افزايش بهرهوري را بهدنبال دارد و بايد با جديت دنبال شود،
گفت :دغدغه ما در استان خرد شدن زمينهاي زراعي و باغي است.
به گفته وي ،ميانگين سطح بهرهبرداري يك زمين زراعي در استان
تهران پنجهكتار است؛ درحالي كه اين عدد در كشورهاي اروپايي
 40هكتار و در كشورهاي آمريكايي  137هكتار است .تركي مديريت
يكپارچه را الزمه يكپارچهسازي زمينها دانست و يادآور شد :آموزش و
ترويج شبكه يكپارچهسازي ،هدفگذاري دقيق و نظارت نيز از گامهاي
عملياتي كردن اين دستورالعمل است .وي با تأكيد بر اينكه استان
تهران الگوي كشور محسوب ميشود ،افزود :هر اقدامی که در استان
تهران انجام شود بايد با ديد ملي باشد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان تهران نيز در اين جلسه با بيان اينكه كشاورزي درآمد پايدار اما
سود نسبتا كمي در مقايسه با بخش خدمات دارد ،گفت :مرغوبترين
زمينها از نظر كشاورزي در حاشيه شهرها واقع شده ،بههمين دليل
زمينهاي كشاورزي در ايران دچار خردشدگي است كه با يكپارچه
كردن آنها ميتوان به افزايش ارزش افزوده در اين بخش دست يافت.
كريم ذوالفقاري با اشاره به اينكه شعار يكپارچهسازي بدون مشوق و
انگيزه بيمعنا است ،اظهار داشت :عملياتي كردن اين طرح در استان
تهران بايد در سه فاز ايجاد مشوقهاي انگيزشي مانند كاهش حق بيمه
پرداختي در زمينهاي يكپارچه كشاورزي يا ارائه تسهيالت ارزانتر به
آن ،در نظر گرفتن منابع مالي و هدفگذاري متعارف به همراه برش
استاني ،شهرستاني و دهستاني انجام شود.

ارزش اقتصادي محصول برنج
سيروان 380ميليارد ريال است

مدير جهاد كشاورزي سيروان در استان ایالم پيشبيني كرد سههزار
و  800تن برنج سفيد به ارزش اقتصادي  380ميليارد ريال از
شاليزارهاي اين شهرستان به بازارهاي مصرف داخل و خارج استان
عرضه شود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،احمد محمدي اظهار
داشت :سطح زيركشت برنج در اين شهرستان يكهزار و  150هكتار
است كه از اين ميزان برنج احتمال توليد ششهزار و  300تن شلتوك
دور از ذهن نيست .وي افزود :در حال حاضر  13دستگاه كمباين
مخصوص برداشت برنج در سطح شهرستان سيروان مشغول برداشت
محصول شاليزارهاي اين شهرستان هستند .به گفته محمدي ،طي
بازديد كارشناسان از مزارع برنج شهرستان ،تالش شده اين تعداد
كمباين بهصورت عادالنه در سطح مزارع شهرستان مستقر شوند و
همه نقاط شهرستان را پوشش دهند .محمدي يادآور شد :كارخانه
برنجكوبي صنعتي و سنتي موجود در شهرستان سيروان كار خشك
كردن شلتوك و سفيد كردن برنج را در شهرستان انجام ميدهد .وي
اضافه كرد :برنج توليد شده عالوهبر مصرف داخلي شهرستان سيروان،
به مركز استان و ساير استانهاي همجوار نيز صادر ميشود .عنبربو و
شمشيري از ارقام برنج كشت شده در اين منطقه هستند كه بهعلت
طعم و بوي مطلوب و نيز سالم بودن محصول ،بيشتر مردم استان
ايالم و ساير استانهاي كشور متقاضي مصرف اين نوع برنج محلي
هستند .هر چند در سالهاي اخير بهعلت كمبود منابع آبي يكي از
سياستهاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي عدم حمايت از توليد برنج
در شاليزارهاي استانهاي مختلف كشور (بهجز استانهاي شمالي) و
جايگزيني كشت برنج با محصوالت با نياز آبي كمتر است؛ اما زارعان
ايالمي همچنان به كشت برنح پرطرفدار محلي ميپردازند.

