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واردات بيرويه روغنهاي زيتون بيكيفيت ذائقه مردم را تغییر دادهاست

اخبار

تصويبالحاقايرانبهموافقتنامه
جديدشورايبينالملليروغنزیتون

مجري طرح زيتون وزارت جهاد كشاورزي از تصويب الحاق ايران به
موافقتنامه جديد شوراي بينالمللي روغن و كنسرو زيتون خبر داد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،سيدرحمتاهلل پريچهر افزود :موضوع
الحاق ايران به موافقتنامه بينالمللي روغن و كنسرو زيتون پس از بررسي
و تصويب در دولت به مجلس شوراي اسالمي ارسال و مصوب شد و مورد
تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و چندي پيش تشريفات قانوني آن
توسط وزارت امور خارجه كشور انجام شد .وي اظهار داشت :در سال ۲۰۱۵
شوراي بينالمللي روغن و كنسرو زيتون در موافقتنامه خود تغييراتي را در
زمينه نقشهايي كه اين شورا ميتواند داشته باشد و استانداردها و تعاريف
در حوزه زيتون ايجاد كرد كه بايد به تصويب كشورهاي عضو ميرسيد؛ از
اين رو موضوع اين موافقتنامه در سال  ۹۵به معاونت حقوقي رئيسجمهور
ارسال شد و پس از پيگيريهاي زياد در  ۲۰شهريورماه امسال تشريفات
قانوني آن از سوي وزارت امورخارجه ايران انجام شد .پريچهر گفت :براساس
شرايط جديد اين موافقتنامه و پذيرش آن ،ايران به عضويت خود در شوراي
بينالمللي روغن و كنسرو زيتون ادامه ميدهد و بهزودي پذيرش اين
موافقتنامه توسط ايران به سازمان ملل متحد اعالم خواهد شد .وي تصريح
كرد :اعضاي اين شوراي بينالمللي ميتوانند از خدمات و ظرفيتهاي آن
شامل همكاريهاي فني بينالمللي براي اجراي پروژههاي تحقيقاتي ،انتقال
تجربه و تكنولوژي ،گسترش تجارت روغن و كنسرو زيتون ،بهروز كردن
استانداردها و افزايش كيفيت اين محصول استفاده كنند .مجري طرح
زيتون وزارت جهاد كشاورزي ،دسترسي به آخرين آمار در حوزه كشت و
توليد روغن و دانه زيتون ،برگزاري بازديدهاي ميداني ،ايجاد كلكسيون ارقام
و تبادل ژرمپالسم را از ديگر مزيتهاي عضويت در شوراي بينالمللي روغن
و كنسرو زيتون عنوان كرد .وي اذعان داشت :ايران با توجه به برنامههاي
توسعهاي زيتون و در راستاي بهينهسازي توليد در سال  ۷۸رسماً به شوراي
بينالمللي روغن و كنسرو زيتون پيوست.
حسین اصغری خبر داد

درآمد  180ميليون دالري كشور
از صادرات هندوانه

مديركل دفتر امور محصوالت علوفهاي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي
گفت 167 :هزار تن صادرات هندوانه داشتيم با درآمد  180ميليون
دالر و كيلويي  25سنت كه با ارز امروز حدود چهار هزار تومان ميشود؛
در حالي كه نفت خام را كه با هزينه باال بشكهاي  70دالر ميفروشيم
بسيار كمتر از اين است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،استانهاي
بسياري در كشور در فصول مختلف سال توانايي كشت هندوانه را دارند
و ميتوانند كشور را بهصورت چهار فصل از توليد اين محصول بينياز
كنند .اين محصول كه به تعبيري پرآببر معرفي شده در فصول پاييز و
زمستان در مناطق گرمسير و جنوبي كشور توليد ميشود .فراواني اين
محصول باعث شده تا هندوانه جزو محصوالت صادراتي كشور محسوب
شود و به  21كشور دنيا ازجمله عراق ،امارات ،قطر ،پاكستان ،آلباني،
آلمان ،گرجستان ،ازبكستان ،روماني ،افغانستان ،قبرس و ...فرستاده شود
كه به اعتقاد برخي از منتقدان اين صادرات در برهه كمآبي در كشور ،به
معناي صادرات آب به نقاط ديگر دنياست.
كشت نشايي و گلخانهاي هندوانه در كشور
حسين اصغري ،مديركل دفتر امور محصوالت علوفهاي و جاليزي وزارت
جهاد كشاورزي ،در اين زمينه اظهار كرد :در مناطقي از كشور در يك
بازده زماني كوتاه آب داريم كه حدود سهماه است ،مانند سيستان و
بلوچستان .در آن سهماه بايد محصولي که كاشته میشود برداشت شود.
اگر قرار باشد محصولي كاشته شود كه شش ماه زمان برای برداشت ببرد
قطعاً با كمآبي مواجه خواهد شد و محصول از بين ميرود .وي افزود:
هندوانه محصولي است كه بهدليل ساختار گياه مقاومت بااليي دارد و
ريشه عميقي در دل خاك دارد .سطح زيركشت هندوانه نشايي است و
از تيپ و مالچ استفاده ميشود و عم ً
ال گلخانهاي است و پنجهزار و 500
مترمكعب آب مصرف ميكند كه ميزان بااليي نيست و اين ميزان آب
براي بسياري از محصوالت عرفي محسوب ميشود .اصغري در ادامه
تصريح كرد :كشاورزي كه در منطقهاي سه ماه از سال را كشاورزي
ميكند و  9ماه از سال را آب ندارد بايد امورات خود را بگذراند .درآمد
هندوانه بسيار خوب است و ارزش صادراتي بااليي دارد و امكان حذف
آن بهدليل عادت ايرانيان بهاین محصول وجود ندارد.
حذف هندوانه امكانپذير نيست
مديركل دفتر امور محصوالت علوفهاي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي
با اشاره به اين نكته كه هندوانه قوت غالب برخي از خانوادههاي ايراني
است ،خاطرنشان كرد :هندوانه غذاي بسياري از مردم است و در كنار
غذا بهعنوان دسر استفاده ميشود .هندوانه به نسبت برخي گياهان ديگر
پرآببر نيست .برنج يك محصول پرآببر محسوب ميشود .نيشكر پرآببر
است؛ اما هندوانه همان ميزان آبي را مصرف ميكند كه خريزه و خيار
مصرف ميكنند ،اما مقاومت هندوانه در برابر خشكي از تمام اين گياهان
بيشتر است.
نفع صادرات هندوانه بيش از نفت است
اصغري در واكنش به اينكه با صادرات هندوانه آب كشور را در شرايط
بيآبي صادر ميكنيم ،تصريح كرد :ميتوان اين سوال را هم كرد كه
چرا نفت را صادر ميكنيم؛ در حالي كه نظر مقام معظم رهبري بر عدم
صادرات نفت است 167 ،هزار تن صادرات هندوانه داشتيم با درآمد
 180ميليون دالر ،با كيلويي  25سنت كه با ارز امروز حدود چهارهزار
تومان ميشود؛ درحاليكه نفت خام را كه با هزينه باال بشكهاي 70
دالر ميفروشيم بسيار كمتر از اين است .مديركل دفتر امور محصوالت
علوفهاي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين نكته كه صادرات
هندوانه به نفع كشور است ،اذعان داشت :هندوانه آبفروشي نيست.
كشورهايي مانند مكزيك و تركيه ساالنه درآمد بااليي از صادرات
محصوالت كشاورزي به دست ميآورند و از سبزي و صيفي بيشترين
صادرات را دارند و ما اقليم پرورش سبزي و صيفي را داريم .امكان
حذف هندوانه از سبد غذايي خانوارها وجود ندارد؛ اما سعي ما اين است
كه تاجاي ممكن آب كمتري استفاده كنيم .كشاورزان هدردهنده آب
نيستند ،بلكه زندگي آنها به آب بستگي دارد و هيچوقت آب را هدر
نميدهند و اين تفكر عادالنه نيست.
غالمرضا ميري:

برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد

نايبرئيس شوراي ملي زعفران از برداشت نوبرانه طالي سرخ در روزهاي اخير
خبر داد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا
ميري ،نايبرئيس شوراي ملي زعفران ،از آغازبرداشت زعفران نوبرانه در
روزهاي اخير خبر داد و گفت :برداشت انبوه زعفران از  25مهرماه به بعد روانه
بازار ميشود و تا زماني كه محصول نو وارد بازار نشود ،نميتوان پيشبيني
خاصي درباره وضعيت قيمت داشت .وي افزود :با توجه به افزايش ساالنه 10
تا  15درصدي سطح زير كشت زعفران ،اما توليد به سبب خشكسالي در
برخي مناطق كاهش يافته است .به گفته ميري ،برآوردها نشان ميدهد كه
همانند مدت مشابه سال قبل  350تن توليد زعفران خواهيم داشت ،اين
درحالي است كه وزارت جهاد كشاورزي پيشبيني كرده بود كه توليد به
 400تن ميرسد .اين مقام مسئول از ركود حاكم بر بازار زعفران خبر داد و
گفت :همه ساله از يكماه مانده به آغاز فصل برداشت ،قيمت زعفران بهسبب
نابهسامانيهاي بازار با نوساناتي روبهرو ميشود كه امسال بازار زعفران از
اين امر مستثني نبود .وي حداقل نرخ هر كيلو طالي سرخ را پنج ميليون و
حداكثر  12ميليون تومان در بازار اعالم كرد و افزود :در شرايط كنوني خريدار
داخلي يا خارجي چنداني در بازار وجود ندارد؛ چراكه خريداران منتظر ورود
زعفران جديد و با كيفيت به بازار هستند .ميري در پايان با اشاره به اينكه
امكان پيشبيني قيمت زعفران در بازار وجود ندارد ،تصريح كرد :با توجه به
آنكه قيمت زعفران تابع عوامل مختلفي نظير ميزان توليد ،خريد توافقي
از سوي سازمان تعاون روستايي و ميزان عرضه محصول است ،از اين رو تا
برداشت نهايي و ورود انبوه محصول به بازار نميتوان اظهارنظري داشت.

برندسازی فصل جامانده ازصنعت زیتون
زيتون در گيالن را كه داراي مجوز معاونت غذا و
دارو را دارند دو واحد عنوان و خاطرنشان ميكند:
مابقي واحدهاي فعال بهدليل آلودگي محيطي
موفق به دريافت نظر مساعد استعالمهاي سازمان
محيطزيستنشدهاند.

سبزینه عباس ايمانيپارسا

وارداتبيرويهروغنهايزيتونبيكيفيتخارجي
به كشور سبب تغيير ذائقه مصرفكننده داخلي و
از رونق افتادن برندهاي باكيفيت اين محصول در
كشور شده است .از زمان ورود زيتون به ايران اطالع
دقيقي در دست نيست .اينكه زيتون توسط انسان
كاشته شده يا يك گياه وحشي خودرو است نيز
اطالعدقيقيدردستنيست.زيتوننخستينباردر
عليآباد گرگان ديده شد .اين درخت بهصورت پايه
ومنفرددراستانهايكرمان،سيستانوبلوچستان
و فارس نيز مشاهده شده و در حال حاضر نيز تك
درختهاي باقيماندهاي از آن نيز در دامنههاي
زاگرس بين قصرشيرين تا داراب وجود دارد .گرچه
دره طارم بيشترين سطح زيركشت درختان زيتون
در ايران را دارد ،ولي عمدهترين مراكز خريد و
فروش زيتون در استان گيالن و شهر رودبار قرار
دارد .در سالهاي اخير ديگر استانها نيز توليد اين
محصول را آغاز كردهاند .براساس آمار منتشر شده
توسط سازمان فائو ،كشور اسپانيا با توليد شش
ميليون و  ۵۵۹هزار تُن زيتون در سال بزرگترين
كشور توليدكننده اين محصول در جهان است
و بعد از اسپانيا نيز كشورهاي يونان و ايتاليا هركدام
به ترتيب با توليد سهميليون و  ۲۰۰هزار تن و دو
ميليون تن در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند و
ايران با توليد  ۸۵هزار تن زيتون در سال در رتبه
بيستم دنيا قرار دارد .اما سوال اينجاست كه چرا
اين محصول استراتژيك ،هنوز نتوانسته جايگاه
خود را در داخل ايران به دست آورد؟ باغداران
از حمايتهاي نامناسب دستگاههاي دولتي و
رابطههايي كه به جاي توسعه سبب نابودي باغهاي
زيتون شده ميگويند و از ورود زيتونهاي خارجي
كه به توليد داخل ضربه زده گاليه دارند .در اين
ميان اما وجود آفت مگس در سالهاي گذشته در
باغهای زيتون از همه بدتر بوده است.
واردات بيرويه روغن زيتون بيكيفيت
خانلر نوروز وند چگيني كه از سال  ۷۰زيتونكاري
را آغاز كرده و بارها بهعنوان باغدار نمونه انتخاب
شده است به ايجاد باغهاي زيتون با استفاده از
يارانههاي دولتي اشاره ميكند ،ميگويد :اين باغها
بهدليل عدم رعايت فنون كشاورزي و مديريت
درحال حاضر خشك و رها شدهاند .وي با اشاره
به اينكه دولت بايد آب را براي باغدار تأمين كند،
ميافزايد :متأسفانه با وجود برخي حمايتهاي
دولت وجود رابطهها سبب شده افرادي كه
دلسوز باغدار نيستند ،باغها را در اختيار گرفته و
بهدليل عدم مديريت ،تجربه و دانش كافي باغها را
به حال خود رها كنند .نوروز وندچگيني همچنين
به واردات روغن زيتون بيكيفيت خارجي نيز اشاره
ميكند و يادآور ميشود :زيتون باغهايش بهدليل
كيفيت باال به كارخانههاي بزرگ در سطح كشور
فروخته شده و بهدليل استانداردهاي باال ،صادر هم
ميشود .وي با اشاره به ورود آفت مگس زيتون به
ايران و باغهای زيتون نيز توضيح ميدهد :متأسفانه
هيچ نهاد تحقيقاتي از سوي جهاد كشاورزي و ساير
ارگانهاي مرتبط براي درمان اين بيماري درختان
راهكاري ارائه نداده است .نوروز وند چگيني ضمن
انتقاد از اين موضوع ميافزايد :كارشناسان ايستگاه
تحقيقات زيتون بايد براي برونرفت از چنين
بيماريهايي به باغداران كمك كنند و با به
كارگيري راههاي علمي از ضرر بيشتر باغداران
جلوگيريكنند.
عدم حمايت دولت از باغداران زيتون
ايرج اميني ،باغدار ديگري با  ۱۶۵هكتار باغ زيتون،
با بيان اينكه بزرگترين مشكل باغداران عدم
حمايت از سوي دولت عنوان میشود و ميگويد:
در همه كشورها باغداران از حمايتهاي دولتي
برخوردارند و از تسهيالت بانكي با كارمزد زير چهار
درصد بهرهمند ميشوند .اين باغدار نمونه كشوري

در ادامه ميافزايد :نوسازي باغ نيازمند حمايت
دولت است؛ اما تسهيالت بانكي با بهرههاي بسيار
بااليي بوده كه براي باغداران با توجه به هزيته
باالي نگهداري باغ بهصرفه نبوده و مناسب نيست.
وي واردات بيرويه روغنهاي زيتون خارجي و
تغيير ذائقه مصرفكننده را از عوامل ديگر بيمهري
به باغداران داخلي زيتون از سوي دولت عنوان و
خاطرنشان ميكند :روغن زيتون داخل مازاد بر
مصرف توليد ميشود؛ اما واردات بيرويه روغنهاي
زيتون بيكيفيت به داخل كشور توسط افراد
سودجو سبب شده كه عم ً
ال شناخت و ذائقه مردم
از روغن باكيفيت زيرسوال برود .اميني همچنين
با اشاره به آفت مگس زيتون تنها راه مقابله با
اين آفت را كنترل آن عنوان و توضيح ميدهد:
مگس زيتون باليي خانمانسوز براي باغداران
است و متأسفانه اين آفت بهراحتي وارد ايران شد
و امروز شاهد حمله آن به باغهای زيتون سراسر
كشورهستيم.
عدم همگرايي نهادهاي متولي
برندسازي محصول زيتون ،احداث كارخانه
روغنكشي در منطقه و حمايت از محصوالت
داخلي ،از ديگر خواستههايي است كه زيتونكاران
از دولت و دستگاههاي متولي دارند .اداراتي نظير
صنعت ،معدن و تجارت ،استاندارد ،جهاد كشاورزي
و علوم پزشكي متوليان حوزه زيتون هستند؛ اما به
نظر ميرسد هماهنگي الزم ميان اين دستگاههاي
متولي وجود ندارد و هيچ نگاه واحدي در ادارات
ياد شده براي حل مشكل زيتون ،توسعه اشتغال
و برندسازي آن وجود ندارد .كارشناس زيتون
سازمان جهاد كشاورزي گيالن با بيان اينكه يكي
از اهداف طرح ملي اصالح زيتون اشتغالزايي است
و ميتواند در قالب فرصتهاي سرمايهگذاري در
اين محصول تحقق يابد ،ميگويد :توسعه باغهاي
جديد ،اصالح و نگهداري باغهای قديمي ،ايجاد
شركتهاي دانشبنيان ،ايجاد بازارچههاي
تخصصي خريد و فروش فرآوردههاي زيتون و
ايجاد موزه تخصصي زيتون با مشاركت بخش
خصوصي ميتواند اين هدف را محقق سازد.
صالحي رفع مشكالت دستاندركاران حوزه زيتون
اعم از باغدار و شركتها را در گرو تشكيل تعاوني و
اتحاديهاي مجزا ميداند و ميافزايد :راهاندازي اين
تعاوني و اتحاديه ميتواند خواستهها و انتظارات اين
فعاالن را مطرح و در پيگيري و ساماندهي بهتر آن
نقشآفرينباشد.
عدم شناسايي ارقام پرمحصول زيتون
با توجه به اقليم
كارشناس باغباني و مشاور فني مديرعامل شركت

سبز زيتون گلستان آسيبشناسي زيتون را مربوط
به سالها قبل از كاشت نهال زيتون در گيالن
میداند و ميگويد :عدم شناسايي ارقام مناسب با
توجه به اقليمهاي متنوع سبب شد باغها بهگونهاي
طراحي و كاشته شود كه اكثرا ًفاقد توجيه اقتصادي
هستند ،بهگونهاي كه در حال حاضر بعد از ۲۰سال
باغداران با كم محصولي مواجهند .سيدكامران
ميرحسيني با بيان اينكه بزرگترين معضل
باغداراي زيتون در گيالن نبود تشكيالت منسجم
است ،خاطرنشان ميكند :زيتون رها شده و هيچ
متولي ندارد و فعاالني كه در حوزه واردات روغن
زيتونفعاليتميكنندهيچسهميدرتوليدزيتون
كشور ندارند .مديرعامل شركت خوشه صنعتي
زيتون با اشاره به چگونگي راهاندازي اين واحد در
سال  ،۸۹اظهار ميكند :اين واحد مزاياي فراواني
در زمينه اقتصادي و اشتغالزايي براي استان گيالن
دارد؛ در سالهاي اخير محصول تفاله خشك
زيتون ،توليد دمنوش برگ زيتون ،عرق برگ زيتون
و كلوچه زيتون به خط توليد اين واحد اضافه شده
است .محمد رمضاني تأثير نهادهاي حمايتگر و
پشتيبان در موفقيت خوشه صنعتي را بسيار مهم
ميداند و ميافزايد :اگرچه خوشههاي صنعتي
مراحل سختي پشت سرگذاشتهاند ،اما در صورت
حمايت مديران و نهادهاي اجرايي ميتواند شاهد
نتايج خوبي در آينده بود.
لزوم سرمايهگذاري
در توليد محصوالت جانبي زيتون
رئيس ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار در اينباره با
بيان اينكه زيتون رودبار به يك برند تبديل شده
است ،ميگويد :در طول سههزار سال گذشته
هيچ زيتوني نتوانسته رقيب زيتون گيالن شود و
مردم زيتون رودبار را به خوبي ميشناسند .زهرا
يوسفي با اشاره به راهكارهاي سرمايهگذاري در
اين محصول ادامهميدهد :احداث باغهای زيتون
استاندارد ،اصالح و نوسازي باغهای قديمي ،فرآوري
و بستهبندي با كيفيت روغن زيتون و استفاده از
ساير محصوالت زيتون مانند تفاله ميوه زيتون و
برگ و پسآب آن ميتواند فرصتهاي قابل توجهي
براي سرمايهگذاري و اقتصادي كردن كشت زيتون
در رودبار باشد .در اين باره كارشناس نظارت بر
مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي گيالن به بررسي
فرآيندنظارت ،صدور مجوزهاي فرآوردههايزيتون
در معاونت غذا و دارو اشاره میکند و ميگويد :انواع
روغن زيتون خام و تصفيه شده ،زيتون پرورده و
كنسرو زيتون كه تنوع زيادي نيز دارند ،مجوزهاي
مجزايي را براي توليد و عرضه به بازار از سوي
معاونت غذا و دارو دريافت ميكنند.
سميه عبداللهي تعداد واحدهاي توليدي روغن

لزوم معرفي بازاري جديد
براي زيتون رودبار
در همين رابطه نائب رئيس مركز خدمات
سرمايهگذاري استان گيالن توضيح ميدهد:
رودبار براي همه مردم ايران بهعنوان مركز تجارت
زيتون در كشور شناخته شده و با وجود چنين
امتيازي نياز است كه بازار جديدي براي زيتون
رودبار تعريف شود .به گفته اين مسئول ،بازار
زيتون ميتواند با در كنار هم قراردادن قدرتمندان
اين بازار در قالب يك كنسرسيوم يا ايستگاه و
شهرك زيتون شكل بگيرد .منصور موالييپور
يكي ديگر از فرصتهاي سرمايهگذاري در
صنعت زيتون را گردشگري عنوان ميكند و
ميافزايد :حضور گردشگران در گيالن بايد
براي مردم اين استان و منطقه رودبار درآمدزا
باشد و مهم اين است كه از گردشگري بهصورت
هدفمند درآمدزايي شود و پتانسيلهاي هر
منطقه براي توسعه گردشگري مورد استفاده
قرار گيرد .وي شناخت پتانسيلهاي هر منطقه
از لحاظ گردشگري خاص و تخصصي را سبب
جلب سرمايهگذاران ميداند كه منجر به
درآمدزايي براي استان ميشود .مديركل امور
اقتصادي و دارايي گيالن همچنين به نقش
دستگاههاي دولتي اشاره میکند و میگوید:
وظيفه دولت و دستگاههاي دولتي اطالعرساني
است و نبايد استانداردهايي كه برخي دستگاهها
براي محصول زيتون مقرر ميكنند موانعي براي
صادراتمحصوالتگيالنشود.مصرفكنندگان
تصميمگيرنده هستند كه چه محصولي و با چه
قيمتي را مصرف كنند و بازار نشان ميدهد
كيفيت محصوالت و قيمت آنها تا چه ميزان
مورد استقبال قرار ميگيرد.
با اين تفاسير به نظر ميرسد ،بازار مصرف داخلي
و خارجي در گروي ساختاري سهگانه است كه در
وهله اول به باغداران زيتون بازميگردد .در اين
راستا باغدار بايد توجه و همت كافي در اصالح
باغها زيتون متناسب با اقليم منطقه خود داشته
باشد .ارگانيك بودن محصول ،نحوه حمل براي
روغنكشي و رعايت اصول استاندارد و بهداشت،
خالص بودن روغن عرضه شده نيز از ديگر گامهاي
نخست در رفع معضل توسعه زيتون است .البته
رفعبسياريازموانعوابستهبهدستگاههايدولتي
متولي ازجمله جهاد كشاورزي ،صنعت ،معدن و
تجارت ،استاندارد ،معاونت غذا و داروي علوم
پزشكي است .نهادهاي ياد شده اگر بخواهند
بخشينگري به اين محصول استراتژيك را
بهجاي نگاه جامع و هماهنگي در جهت توسعه
اين محصول و برند ملي داشته باشند در نهايت
فرآيندي پيش ميآيد كه ماحصل آن از اعتبار
افتادن زيتون و روغن زيتون داخلي ،تغيير ذائقه
مصرفكننده و ورود بيرويه محصوالت خارجي
است .در ساختار بستهبندي و عرضه نيز از سوي
كارخانهداران و كارگاهها بايد بازنگريهایی انجام
شود .داشتن نگاه بلندمدت و صادراتمحور
ميتواند تا حدود زيادي ،مشكالت پيشروي اين
محصول مهم و استراتژيك را بردارد .ولي الزمه
آن تشكيل اتحاديهها يا نهادي متولي است كه
بتواند اين ساختار سهگانه را همگام و هماهنگ
با هم به جلو هدايت كند و موانع پيشروي اين
محصول را بردارد .تشكيل موزه زيتون ،كارخانه
بزرگ روغنكشي و ارائه محصول زيتون در بورس
سرآغازي است تا در افقي نه چندان دور ،ايران نيز
بهعنوانيكيازصادركنندگانباكيفيتمحصول
روغنزيتوندررديفكشورهاييهمچوناسپانيا
و ايتاليا قرار گيرد.

گذركشاورزي از سنتي به مدرن ،راه نجات آب ايران
ايران سرزميني نيمهخشك و با بارندگيهاي
بسيار محدود است .با توجه به آمار بارندگي
دهههاي پيشين و در اثر گرمتر شدن كره
زمين و تغيير اقليم ،بحران خشكسالي و
كمبود منابع آبي بسيار جديتر از گذشته
ايران را تهديد ميكند .در شرايطي كه مديريت
منابع آبي كشور ضعفهاي فراواني دارد،
نميتوان روند كنوني را ادامه داد و حركت
بهسمت كشاورزي مدرن يكي از راههاي نجات
اين بخش است.
شيوههاي سنتي
هدفگذاري و برنامهريزي ناصحيح
دانش و فناوري كشاورزي در ايران در چند
دهه گذشته تقريباً ثابت بوده است و تغيير
معناداري را چه در شيوههاي آبياري و چه
در شيوههاي كاشت و برداشت محصوالت
در ايران شاهد نبودهايم ،درحاليكه دانش
كشاورزي در جهان در چند دهه گذشته
بهشدت تغيير يافته و انواع ماشينآالت
برداشت و كاشت و شيوههاي آبياري و
نگهداري به كار گرفته ميشود .گرچه منكر
ت كشور در ساليان اخير در زمينههاي
پيشرف 
مختلف بهويژه در روشهاي آبياري تحتفشار
و قطرهاي نيستيم ،اما به لحاظ وزن و اهميت
همچنان فاصله بسيار زيادي با وضعيت
مطلوب در اين بخش وجود دارد .از سوي
ي ناصحيح در
ديگر با هدفگذاري و برنامهريز 
اين بخش مواجهيم؛ بهعنوان نمونه در استان
اصفهان كه در نواحي مركزي و خشك ايران
واقع است و از لحاظ منابع آبي در شرايط
مناسبي قرار ندارد ،ساليان متمادي كشت
صيفيجات و حتي برنج صورت ميگرفت و
حاال پس از متوقف شدن اين روند ،با اعتراض
كشاورزان اصفهاني بهعنوان مشكلي جديد و
بروز پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي همچون

بيكاري در اين استان و درنتيجه عدم مديريت
و برنامهريزي صحيح مواجه شدهايم.

محصوالت تراريخته
محصوالت تراريخته پديده نسبتاً جديدي در
كشاورزي جهان است كه هنوز در بسياري از
كشورها بهويژه ايران محل مناقشات فراواني
قرار گرفته است و درباره فوايد و مضرات آن
سخنان بسيار متفاوتي در محافل مختلف
سياسي ،پزشكي ،اقتصادي و كشاورزي در
كشور مطرح ميشود ،بهطور خالصه تراريخته
كردن يك محصول ،دستكاري (مهندسي)
در ژنتيك يك گياه بهمنظور تغيير يك ويژگي
يا صفت يا ميزان آن در يك گياه يا محصول
كشاورزي براي رسيدن به وضعيتي مطلوب
است .مواردي از اينگونه دستكاريها در
بذر محصوالتي همچون گوجهفرنگي و برنج
بهمنظور توليد بيشتر ويتامينهاي خانواده
«ب» يا دستكاري در بذر انواع گياهان براي
سازگارتر كردن آنها با تنشهاي محيطي
ازجمله دماي محيط يا رطوبت هوا و كاهش
مصرف آب صورت گرفته است .در كشور
ما كه با مشكالت منابع آبي مواجه هستيم
محصوالت تراريخته ميتواند بخشي از راهحل
اين بحران باشد.
پيدا كردن محصوالت جانشين
با بهرهوري باالتر و تغيير الگوي مصرف
انتخاب محصوالت جايگزين و تغيير سليقه
و الگوي مصرف گرچه بسيار سخت و زمانبر
است ،اما غيرممكن نيست و دولت ميتواند با
اطالعرساني و حمايت از كشاورزان اين روند
را سرعت ببخشد؛ براي مثال يك نمونه از
محصوالت جديدي كه ميتواند جايگزيني
براي برنج باشد ،كينوا است .اين گياه بهدليل
ارزش غذايي بسيار باالي خود به خاويار گياهي

معروف است عالوهبر ارزش غذايي باال مصرف
آبي در حدود يكپنجم برنج دارد .اين گياه را
ميتوان در سال سه تا چهار بار برداشت كرد و
بهرهوري بسيار بيشتري را از اراضي زیركشت
در كشور حتي در استانهاي با بارندگي كم
بهدست آورد و با توجه به قيمت فعلي آن
در جهان (حدود دو دالر براي هر كيلوگرم
در سال  )2017از لحاظ صادرات و ارزآوري
هم ميتواند بسيار مفيد باشد .گياه كينوا از
لحاظ شيوه مصرف كام ً
ال مشابه برنج است و
در مقايسه با برنج از كالري كمتري برخوردار
است و در كاهش ابتال به ديابت هم ميتواند
موثر باشد.

صرفههاي ناشي از مقياس
و زمينهاي كوچك در ايران
قاعدهاي در علم اقتصاد وجود دارد؛ بهعنوان
يك اصل اثبات و پذيرفت ه شده كه توليد در
سطح وسيع صرفههاي ناشي از مقياس را در
پي دارد ،به اين دليل كه هزينههاي ثابت توليد
را كاهش ميدهد؛ چراكه مث ً
ال در كشاورزي
با مقياس وسيع هزينههاي كاشت و برداشت
در مقياس وسيعتر محصول يا زمين تقسيم
ميشود و اين امر سبب ميشود قيمت تمام
شده براي هر واحد كاال بسيار پايينتر از
كشت در مقياس كوچك باشد و حتي سبب
ميشود بهدليل كاهش قيمت ،توان رقابت و
انعطاف بنگاه يا كشور صادركننده باالتر از
رقبا باشد ،عاملي كه در ساليان گذشته و در
توليد محصوالت مختلف باعث موفقيت كشور
چين و از رده خارج كردن رقبا شده است .در
كشورهايي كه كشاورزي موفق و پيشرفتهاي
دارند ،اجازه تقسيم زمين به ابعاد كوچكتر
بههيچوجه وجود ندارد .مقايسه كنيد با
شرايطي كه در ايران وجود دارد و تفكيك زمين
به قطعات كوچكتر بهداليل مختلفي چون

تقسيم ارث مرسوم است و زمين به چندين
قطعه بسيار كوچك تقسيم ميشود كه عم ً
ال
توليد در آن صرفه اقتصادي ندارد يا حتي موارد
بدتر تغيير كاربري در زمينهاي حاصلخيز كه
به طمع دستيابي به سود حاصل از ساخت
مسكن صورت ميگيرد كه در اين زمينهها
ضعف قوانين در ايران بهشدت احساس ميشود
و بايد اصالحاتي صورت بگيرد.

صنايع تبديلي
حلقه مفقوده بخش كشاورزي
در تمامي صنايع صادرات محصول نهايي
باالترين ارزشافزوده را دارد و برعكس
صادرات مواد اوليه و مواد خام ارزشافزوده
بسيار پاييني دارد .بخش كشاورزي نيز از اين
قاعده مستثنی نيست ،معروفترين مثال اين
بخش صادرات زعفران بهصورت فلهاي ،بدون
بستهبندي و عدم استفاده از صنايع تبديلي
است؛ بهگونهاي كه باعث شده با وجود رتبه
اول ايران در توليد زعفران در جهان ( 95درصد
توليد) در عمل سهم ارزشافزوده اين بخش
براي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر (براي
نمونه اسپانيا) كه صرفاً در صنايع تبديلي و
بستهبندي قدرتمند هستند ،ناچيز بماند و
سهم اين كشورها  2/5برابر ايران باشد.
نقش دولت در بخش كشاورزي
بسيار حياتي است
دولت هماكنون نيز نقش مهمي را در
بخش كشاورزي بهويژه در خريد تضميني
محصوالتي همچون گندم ايفا ميكند ،اما
تنها خريد تضميني محصوالت كافي نيست.
وظيفه دولت در انتقال دانش ،اطالعرساني و
معرفي محصوالت جايگزين از طريق رسانهها
و حمايت از طرحهاي آبياري و كشت نوين
بهمراتب مهمتر است.

روی خط

قارچ خوراكي هلوگرامدار شد
مديركل دفتر امور گلخانهها ،گياهان دارويي و قارچ خوراكي معاونت
امور باغباني اعالم كرد :با هدف اطمينان مردم از سالمت محصول ،از
ابتداي مهرماه بيش از يكميليون بسته قارچ خوراكي هولوگرامدار به
بازار مصرف عرضه شده است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت
جهاد كشاورزي ،غالمرضا تقوي پيشبيني كرد که عرضه قارچ با
داشتن برچسب هولوگرام تا پايان مهرماه ،به بيش از سهميليون بسته
برسد .وي اظهار داشت :با توجه به اينكه در ابتداي سال مصرف
قارچهاي سمي خودرو از عرصههاي منابع طبيعي ،باعث مسموميت
و مرگ تعدادي از مصرفكنندگان شد ،طراحي و نصب هولوگرام
روي بستههاي فلهاي قارچ خوراكي و بستههاي  400تا  500گرمي
اين محصول براي شفافيت مسير توليد تا عرضه مطرح و به مرحله
اجرا گذاشته شد.
  41واحد توليدي قارچ خواستار دريافت هولوگرام شدند
وي گفت :تاكنون  41واحد توليد قارچ خوراكي براي اخذ هولوگرام
ثبتنام كردهاند که از اين تعداد  16واحد توليدي ،مبالغ مربوط به
اخذ هولوگرام را واريز و آماده دريافت اين نشان شدهاند .تقوي افزود:
اكنون چهار واحد بزرگ توليد قارج خوراكي ،اين هولوگرام را دريافت
و روي بستههاي محصول خود نصب كردهاند .مديركل دفتر امور
گلخانهها ،گياهان دارويي و قارچ خوراكي معاونت امور باغباني تصريح
كرد :از آنجايي كه نصب نشان هولوگرام نشاندهنده مسير سالم
توليد تا عرضه قارچ خوراكي است ،وزارت جهاد كشاورزي بر توجه
و استقبال مصرفكنندگان از بستههاي قارچ خوراكي داراي نشان
هولوگرام تأكيد دارد .به گفته وي ،اكنون يكهزار واحد توليدكننده
قارچ خوراكي در كشور فعال هستند .ساالنه  150هزار تن قارچ
خوراكي توسط  900واحد بهرهبرداري داراي مجوز با اشتغالزايي
بيش از  10هزار نفر توليد ميشود ،پارسال بيش از سههزار و  600تن
قارچ خوراكي به خارج از كشور صادر شد .سرانه مصرف قارچ در ايران
بين يك تا يك كيلو و  200گرم است؛ در حالي كه در كشورهاي
اروپايي چهار كيلوگرم و در دنيا متوسط  2كيلوگرم مصرف ميشود.
امروز در جهان بيش از  20گونه قارچ به روش تجاري پرورش داده
ميشود كه كشورهاي چين ،آمريكا ،هلند ،فرانسه و لهستان پنج
كشور برتر توليدكننده قارچ خوراكي محسوب ميشوند .طبق آخرين
آمار سال گذشته بهدليل افزايش ميزان بارندگيها و رويش قارچهاي
ن غربي كشور بهدليل مصرف
سمي بيش از يكهزار نفر در پنج استا 
قارچ سمي مسموم و راهي بيمارستان شدند كه بيش از  15نفر آنان
جان باختند و اكنون  50گونه قارچ سمي در ايران رشد ميكنند كه
چهار گونه آن مرگبار است .بررسي نمونه قارچهاي مصرفي مربوط به
بيماران مسموم نشان ميدهد يك نوع از آنها ،قارچ سمي و كشنده
با عوارض كبدي  Lepiota brunneioncarnataبود .دو نوع قارچ
سمي و غيركشنده  Hypholoma fascicalareو Coprinopsis
 atram entariaنيز موجب مسموميت افراد شد .نخستين نمونه اين
قارچها از كرمانشاه و آخرين آنها از كهگيلويه و بويراحمد جمعآوري
شد .سال  1385نيز با طغيان رويش قارچهاي سمي در برخي نقاط
كشور روبهرو شديم و حدود  600نفر از هموطنان راهي بيمارستان
شدند .كارشناسان معتقدند هيچ تفاوتي بين قارچهاي سمي و
خوراكي وجود ندارد و تفاوت آنها براي يك قارچشناس ،بهراحتي
قابل تشخيص نيست.
مديرعامل اتحاديه تجارت چاي آفريقا:

منافعكشورهايصادركنندهچاي
با تحريمهاي ايران به خطر ميافتد

مديرعامل اتحاديه تجارت چاي شرق آفريقا اعالم كرد :اعمال تحريمها
عليه ايران صادرات چاي به اين كشور ،بهعنوان خريدار عمده چاي
را با مشكل مواجه ميكند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،با
نزديك شدن به زمان تحريمها عليه ايران كشورهاي صادركننده چاي
نگران فروش محصولشان هستند .آنها ميگويند با اعمال تحريمها
در  ۴نوامبر مبادالت بانكي سخت خواهد شد و دريافت پول از ايران
به مشكل ميخورد .ايران واردكننده عمده چاي است و بخش زيادي
از نياز خود را از كشورهاي ديگر نظير كنيا وارد ميكند .اين كشورها
به دنبال راهكاري براي اين موضوع هستند ازجمله ميخواهند تهاتر
كااليي با ايران انجام دهند .مديا مكس در گزارشي نوشته است:
سهامداران صنعت چاي در جهان نگرانيهاي خود را براي صادرات به
ايران با اعمال تحريمهاي جديد آمريكا مطرح كردند .آنها ميگويند
ايران يكي از بزرگترين خريدار چاي از كنيا است و خطر به مشكل
برخوردن پول وجود دارد .ادوارد موديبو ،مديرعامل اتحاديه تجارت
چاي شرق آفريقا ،اعالم كرد :بسياري از بانكها نگران مبادالت مالي
با ايران پس از تحريمهاي آمريكا هستند و اين مسأله صادرات براي
اين كشور را سخت كرده است .موديبو گفته است ما بايد بهدنبال
راهكارهاي جديد براي تجارت با ايران باشيم،اگر ما قرار است چاي
به ايران بفروشيم ميتوانيم تهاتر كااليي با اين كشور انجام دهيم ،اما
بانك مركزي بايد در اين زمينه ما را هدايت و راهنمايي كند.
سیاوش رضوانی خبر داد

صادرات  ۱۷۰تن سيب دماوند
از بندر اميرآباد به قزاقستان

يك مقام مسئول گفت :صادرات  ۱۷۰تن سيب برداشت شده
از باغهای دماوند از اين بندر به مقصد قزاقستان انجام شد .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از سازمان بنادر و دريانوردي ،سياوش
رضواني با بيان اينكه براي نخستينبار محموله صادراتي سيب
در اين بندر براي ارسال به كشورهاي همسايه بارگيري شد ،افزود:
 ۱۷۰تن سيب دماوند پس از بستهبندي ويژه صادرات و ورود به اين
بندر براي عرضه به بازار قزاقستان بارگيري و ارسال شد .وي اضافه
كرد :يكي از اهداف اصلي در توسعه اقتصادي مازندران و استانهاي
شمالي ،استفاده از فرصت مناسب توليد محصوالت كشاورزي،
باغي ،دامي و صادرات اين محصوالت به بازار  ۴۰۰ميليون نفري
كشورهاي حوزه  CISاست كه زيرساختهاي الزم براي انجام
صادرات اين محصوالت در بندر اميرآباد وجود دارد .مديركل بندر
اميرآباد اظهار داشت :امكانات و تجهيزات اين بندر براي صادرات انواع
محصوالت باغي و كشاورزي مازندران و استانهاي همسايه و ساير
استانهاي كشور در اختيار توليدكنندگان و بازرگانان قرار ميگيرد
و در حد امكان نيز مشوقهاي صادراتي از منطقه ويژه اقتصادي
به توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت باغي و كشاورزي و
دامي داخلي تعلق خواهد گرفت .رضواني تصريح كرد :منطقه ويژه
اقتصادي اميرآباد با در اختيار داشتن و فعال بودن  ۱۳انبار سردخانه
با ظرفيت پنج هزار تن ،شش هزار متر مربع فضا براي پيشسرد
كردن ميوه ۷۰۰ ،متر مربع بخش اداري مرتبط با اين حوزه ،دو
باسكول  ۶۰تني براي وزن كردن تريلي ،واحد سبدسازي با توان
توليد سههزار سبد در ساعت و سكوي بارگيري اين محصوالت با
ظرفيت  ۱۳۰تن در روز ،فرصت و موقعيت بسيار مناسبي براي
صادرات انواع محصوالت باغي و كشاورزي است .وي با بيان اينكه
حمايت از سرمايهگذاران صنايع تبديلي مرتبط با اين محصوالت در
دستوركار و اولويت بندر اميرآباد قرار دارد ،گفت :اين منطقه ويژه
اقتصادي با در اختيار داشتن یکهزار و  ۶۰هكتار اراضي پشتيباني
و تسهيالت منطقه ويژه ،شرايط مناسبي براي راهاندازي واحدهاي
صنايع تبديلي دارد و در صورت فعال شدن اين واحدهاي صنايع
تبديلي و بازاريابي و نيازسنجي بازار منطقه براي توليد و صادرات
محصوالت ،با توجه به ارزش افزودهاي كه براي توليدات داخلي
استان و كشور ايجاد ميشود ،هم سهم توليدكنندگان داخلي در
بازار كشورهاي همسايه افزايش مييابد و هم درآمد توليدكنندگان
داخلي بيشتر خواهد شد.

