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اخبار
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ایران:

دالالن دسترنج كشاورزان را
به كشورهاي همسايه قاچاق ميكنند

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت :كشاورز پولي كه دريافت كرده
بابت سود معوقه به بانكها داده و براي معيشت خود چيزي ندارد كه از آن
استفاده كند .دولت به فكر مشكالت زندگي توليدكننده نيست ،كشاورزان
توان مالي ندارند و وضع معيشتي كشاورز بر اقتصاد تأثير خواهد گذاشت.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،علي خانمحمدي ،دبیر اجرایی بنیاد
ملی گندمکاران ایران ،گفت :اساس و پايه كشور در توليد پايدار است و اين
توليد به وجود نميآيد مگر اينكه در فكر امنيت توليدكننده باشيم تا امنيت
توليدكننده نباشد امنيت غذايي به وجود نميآيد .وي گفت :متأسفانه تيم
اقتصادي دولت هنوز صداي كشاورز و نمايندگان و صنوف بخش كشاورزي
را نشنيده ،همه دست در دست هم يكصدا شدهايم تا دولت نگران آينده
بخش توليد باشد ،اما گوش شنوايي پيدا نكردهايم .خانمحمدي عنوان
كرد :ما هم ميتوانيم مثل كشاورزان كشورهاي ديگر اعتصاب كنيم يا به
خيابانها بريزيم و اعتراض خود را اعالم كنيم؛ اما بهدلیل حفظ كشور اين
كار را نميكنيم .وي تأكيد كرد :متأسفانه نميدانيم تيم اقتصادي دولت
بهخصوص آقاي نوبخت چكار ميكنند؟ ميخواهند آينده توليد را به كجا
برسانند؟ براي دولت ثابت شده كه كشاورز ناچار به توليد است؛ اما كشاورز
ك جايي تحمل ميكند و به كشت ادامه ميدهد و پس از آن كشت
هم تا ي 
جايگزين را انتخاب ميكند كه سهلالوصولتر باشد و بعد بايد با اين اوضاع
دالر و بازار جهاني گندم به كشور وارد كنند .خانمحمدي در رابطه با برخي
زمينهاي زراعي كه هنوز زيركشت نرفته است ،گفت :امسال بسياري از
كشاورزان زمينهاي خود را به زيركشت نبردهاند .در مناطق گرمسير و
جنوب كشور كه باالترين رقم توليد را برداشت ميكنند و هنوز فرصت
كشت برايشان باقي است ،كشتي انجام نشده است .دبیر اجرایی بنیاد ملی
گندمکاران ایران با اشاره به اين نكته كه امكان قاچاق گندم از كشور فراهم
شده و اين محصول درحال قاچاق است ،اذعان داشت :امكان قاچاق گندم
 100درصد وجود دارد و مقداري هم تاكنون بهصورت قاچاق از كشور خارج
شده و به كشورهاي همسايه كه نيازمند اين نوع محصول هستند ،فروخته
شده است .وي گفت :اگر نگاه ما به توليد به صرفه اقتصادي نباشد و قيمت
دالر هم كه باال برود ،بازار قاچاق داغ ميشود .گندم كيلويي حدود يك دالر
فروخته ميشود كه براي سرمايهگذاران در اين بخش بهصرفهتر است .دبیر
اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ایران افزود :دولت هيچ فكر اقتصادي در اين
زمينه نداشته و سرمايهگذاران و دالالن دسترنج كشاورزان را جمعآوري
ميكنند و به كشورهاي همسايه ميفروشند .وي تأكيد كرد :دولت نبايد
مسأله توليد را با سياست درهم بياميزد و براي توليدكننده مشكل درست
كنند.خانمحمديبااعالمنارضايتيازنحوهپرداختمطالباتبهكشاورزان
تشريح كرد :پرداخت مطالبات به كشاورزان هم بيشتر شبيه صدقه دادن
به متكديان است ،يك روز  200هزار تومان پرداخت ميكنند ،چند هفته
بعد دو ميليون پرداخت ميكنند و كشاورز نميتواند مشكالت زندگي خود
را حل كند .وي تصريح كرد :كشاورز پولي كه دريافت كرده بابت سود معوقه
به بانكها داده و براي معيشت خود چيزي ندارد كه از آن استفاده كند.
دولت به فكر مشكالت زندگي توليدكننده نيست ،كشاورزان توان مالي
ندارند و وضع معيشتي كشاورز بر اقتصاد تأثير خواهد گذاشت .مديرعامل
بنياد ملي گندمكاران افزود :كشاورزان تا زمان پرداخت مطالباتشان به همه
ازجمله كمبايندار ،حمل و نقل و انباردار مقروض ميشوند و هرچه درآمد
دارند صرف پرداخت پولهاي قرضگرفته شده ميكنند .خانمحمدي
يادآور شد :كشاورز بايد پولش را در زمان فروش گندم كامل دريافت كند
و مسئوالن بايد بدانند كشاورز صدقه بگير دولت نيست .دبیر اجرایی بنیاد
ملی گندمکاران ایران در رابطه با چشمانداز كشاورزي در كشور گفت :در
نامهاي كه بنياد ملي گندمكاران براي مقام معظم رهبري و رئيسجمهور
نوشتند گفته شده كه تنها خواسته ما اين است كه قيمت توافقي و قيمت
خريد تضميني را به نحوي اعالم كنند كه امنيت غذايي و امنيت كشور به
خطر نيفتد .با وضعيتي كه در تيم اقتصادي دولت شاهديم اميدي به آينده
نداريم و مشكالت بسياري براي توليد و كشاورز به وجود خواهد آمد .وزير
جهاد كشاورزي تنها است و ديگران به حرفهايش گوش نميكنند ،به
همين دليل آينده روشني براي بخش كشاورزي ديده نميشود .وي حضور
دالالن را باعث برهم خوردن تعادل بازار دانسته و اذعان داشت :دالالن هم
بسيار زياد هستند و نفس كشاورز را بريدهاند .نوسانات ممنوعيت و لغو
ممنوعيتهاي صادراتي بازار را متالطم كرده است و با برخي نمايشهاي
تلويزيوني برخي محصوالت را آلوده معرفي ميكنند و بزرگترين ضربه را
به كشاورز ميزنند ،افكار عمومي را نسبت به آن محصول بدبين ميكنند،
در حالي اين موضوع را رسانهاي ميكنند كه هنوز كارشناسي نشده و تنها
توليدكننده را نابود ميكند .با اين اوضاع ما اميدي به آينده بخش كشاورزي
در ايران نداريم مگر اينكه رويكرد مثبتي در اين زمينه شكل گيرد.

رشد  10درصدي
توليد روغن خوراكي در  8ماه 97

دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران ،گفت :طبق آمارهاي هشت
ماهه ،توليد روغن خوراكي نسبت بهمدت مشابه پارسال 10درصد افزايش
يافت و ميزان توليد و ذخاير آن كافي است .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ایرنا ،اميرهوشنگ بيرشك افزود :روغن خام و روغن خوراكي مورد نياز
كشور تأمين است و كارخانههاي فرآوري و تصفيه روغن خوراكي با همه
توانفعاليتميكنند؛بنابرايندرتوليداينمحصولهيچكمبودينداريم.
وي نياز ساالنه كشور به روغن خام را نزديك يكميليون و  500هزار تن
برشمرد و ادامه داد 90 :درصد روغن مورد نياز كشور از محل واردات روغن
خام و استحصال دانههاي وارداتي و  10درصد از محل توليد دانههاي
روغني داخلي تأمين ميشود .به گفته وي ،بيش از  40كارخانه فرآيند
تصفيه روغن خام و  25كارخانه فرآيند روغنكشي دانههاي روغني را در
كشور برعهده دارند .از ابتداي سال تاكنون  360هزارتن روغن خام از محل
استحصال دانه روغني ،فرآوري و تصفيه شده و  200هزار تن روغن خام
در راه بنادر كشور است .وي افزود :همچنين بيش از  450هزار تن روغن
خام در مخازن بخش دولتي و خصوصي ذخيرهسازي شده است و هيچ
كمبودي در اين زمينه نداريم ،حتي شركت بازرگاني دولتي ايران بيش
از ذخاير موجود روغن خام تأمين كرده است .دبير انجمن صنفي صنايع
روغن نباتي ايران اضافه كرد 40 :درصد روغن خام وارداتي آفتابگردان،
 30درصد پالم و  30درصد روغن خام سوياست كه از روسيه ،اوكراين،
اندونزي ،مالزي ،آرژانتين و برزيل تأمين و وارد ميشود.
مصرف ثابت روغن با وجود افزايش قيمت
بيرشك اظهار داشت :اگر كمبودي در توليد روغن خوراكي در كشور
پيش آيد بهطور حتم در فروشگاههاي سطح شهرها نيز با كمبود روبهرو
ميشويم؛ درحاليكه اكنون به وفور روغن خوراكي در فروشگاههاي
عرضه ميشود .وي گفت :با آغاز دور جديد تحريمهاي يكجانبه
آمريكا عليه ايران ،بهدليل مشكالتي در فرآيند نقل و انتقال پول از
طريق سيستم بانكي ممكن است براي واردات روغن خام و مواد اوليه
در سال آينده اندكي دچار سختي شويم كه اگر دولت براي رفع اين
مشكل چارهاي بينديشد در تأمين روغن خام مورد نياز سال آتي نيز
كمبودي نخواهيم داشت .دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي افزود:
با وجود افزايش قيمت روغن خوراكي در ماههاي اخير ،ميزان مصرف
اين محصول كاهش نيافته است .بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت،
پارسال سرانه مصرف روغن خوراكي در كشور نزديك  18كيلوگرم بود
كه هشت كيلوگرم باالتر از متوسط جهاني است .متوسط سرانه مصرف
روغن خوراكي در برخي كشورهاي اروپايي سه تا پنج كيلوگرم است.
براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران ،صادرات روغن ساخته
شده نباتي از  10ميليون دالر در سال  1392به  34ميليون دالر در
سال  1395افزايش يافت كه بهطور عمده به عراق ،افغانستان و پاكستان
صادر شد .طبق آمار سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) سرانه
مصرف روغن و چربيها در كشورهاي صنعتي در سال  2015ميالدي
 22كيلوگرم و در كشورهاي در حال توسعه  13كيلوگرم بوده است.
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«سبزینه» در گفتوگو با سید رحمتاهلل پريچهر وضعیت صنعت زيتون کشور را بررسی میکند

نان زیتون در روغن میافتد؟
سبزینه

سیمین ابراهیمی

طرح توسعه كشت زيتون با هدف تأمين
بخشی از روغن خوراکی کشور و افزايش
سالمت و بهداشت عمومي جامعه ،توسعه
صنايع فرآوري و استحصال روغن ،حفظ منابع
پايه خاك ،آب و ،...كمك به احياي باغهای
قدیمی و غیراقتصادی و انجام عمليات اصالح
و بهسازي در بخش قابلتوجهي از باغهاي
قديمي از سال  1372شروع شد و همچنان
ادامه دارد .سيدرحمتاهلل پريچهر كه در
سابقه كاري خود معاونت فني و اجرايي
شركت شهركهاي كشاورزي و مديركل
دفتر ميوهها در وزارت جهاد كشاورزي را نيز
دارد ،اکنون مدت ششماه است كه سكاندار
كشتي مشاور معاون وزير و مجري طرح
زيتون معاونت باغباني و نماينده ايران در
شوراي بينالمللي زيتون وابسته به سازمان
ملل در اسپانياست .وی در حال حاضر تمام
هموغم خود را بر احياء ،بازسازي و توسعه
كشت زيتون و اقتصاديكردن توليد اين
محصول بهمنظور افزايش توليد و ارتقاي
بهرهوري در باغهاي زيتون گذاشته است.
پريچهر در گفتوگو با «سبزينه» با اشاره
به اينكه زيتون یکمحصول راهبردی
است ،گفت :درخت زيتون ،بهدليل سازگاري
زياد با شرايط محيطي ،قادر به رشد در
طيف وسيعي از انواع مختلف خاك بوده و
امكان كشت در شرايط خاص توپوگرافي با
شيبهاي تند و زمينهاي كوهپايهاي را
دارد كه مناسب كشت ديگر دانههاي روغني
نيست .تمامي اين ويژگيهاي منحصربهفرد
سبب شده است تا كشت زيتون بهعنوان
يك محصول استراتژيك مورد توجه قرار
گيرد .وي در ادامه افزود :توسعه پايدار در
گرو بهكارگيري منابع پايه ،ارتقاي بهرهوري،
افزايش ضريب امنيت غذايي ،توليد زيتون
و روغن زيتون سالم و باكيفيت است.
مجري طرح زيتون وزارت جهاد كشاورزي،
تغذيه مناسب ،هرس باز جوانسازي ،تغيير
ارقام و استفاده از ارقام با عملكرد باال را از
عوامل موثر در جهت اقتصاديكردن توليد
زيتون برشمرد و اظهار داشت :در اين راستا
اعتباراتي به هر استان تخصيص داده شده
است .وي درباره اقدامات انجام شده در این
زمینه نيز عنوان كرد :با توجه به پتانسيل
ارقام تجاري زيتون براي توليد بيش از
پنج تن در هكتار و وجود توليدكنندگان
توانمند و نمونه كه مزيت رقابتي قابلتوجهي
نسبت به كشت ديگر محصوالت كشاورزي
دارند ،باشگاه توليدكنندگان زيتون +۵
در حال شكلگيري است تا از تجارب اين
افراد و آموزش به باغداراني كه باغهايي با

عملكرد كمتري دارند در جهت افزايش
بازدهي باغهاي كمبازده استفاده شود.
دعوت از كارشناسان خارجي در برگزاري
كارگاههاي آموزشي ،برگزاري دوره آموزشي
الكترونيكي هر ماه يكبار در زمينه كاشت،
داشت و برداشت براي كارشناسان مجري
زيتون در هر استان و در نهايت انتقال آن
به باغداران ،از اقدامات ترويجي صورتگرفته
است .پريچهر در ادامه تصريح كرد :شوراي
بينالمللي زيتون تحت عنوان  IOCكه مقر
آن در كشور اسپانيا است ،با وجود  44كشور
عضو از كشورهاي اتحاديه اروپا و آسيايي
مهمترين و رسميترين ارگان بينالمللي
در دنيا محسوب ميشود و ايران به عنوان
عضو اصلي اين شورا ،براساس اساسنامه
تدوينشده سهميه مناسبي در بهرهگيري از
كارشناسان خارجي و فعاليتهاي علمي اين
شورا در جهت افزايش عملكرد دارد .وي با
اشاره به اينكه در سالهاي گذشته بخش
زيادي از زيتون توليدي بهصورت كنسروي
مصرف ميشد ،عنوان كرد :هر گرم روغن
زيتون  9كيلو كالري توليد ميكند و نقش
موثري در امنيت غذايي دارد ،برايناساس
افزايش توليد روغن زيتون بهجاي مصرف
کنسرو زيتون يكي از اولويتهاي در دست
اجراست .سال گذشته پنجهزار و  300تن
روغن زيتون در کشور توليد شد و همچنین
ششهزار تن واردات روغن زيتون داشتيم.

وي افزود :پيشبيني ميكنيم در سال جاري
ميزان توليد روغن زيتون نسبت به سالهاي
گذشته بيش از  25درصد افزايش يابد .اين
مقام مسئول با بيان اينكه افزايش توليد در
واحد سطح موجب افزايش ارزش افزوده
خواهد شد ،درباره سطح باغهاي زيتون
در دنيا و كشور گفت :در حال حاضر سطح
باغهاي زيتون در دنیا  11/3ميليون هكتار
است كه از اين سطح نزديك به  17ميليون
تن زيتون برداشت ميشود و بخش عمده
اين باغها در حاشيه درياي مديترانه قرار
دارد كه بيشاز  70درصد آن ديم هستند
و در باغهای ديم متوسط تولید  1/5تن
در هكتار است ،اين در حالي است كه در
كشور ميزان توليد از دو تن در هكتار در
باغهاي كمبازده و قديمي تا  20تن در
هكتار در باغهاي متراكم متغير است .وي
افزود :سطح زيركشت باغهاي زيتون در
كشور بالغبر  88هزار هكتار است .با توجه
به اينكه بخشی از اين باغها به سن باردهی
نرسیده ،ساالنه بيش از  90هزار تن محصول
برداشت ميشود .وي در پاسخ به اينكه چند
سال پس از كاشت درخت زيتون محصول
برداشت ميشود ،بيان كرد :ارقام آربكين،
كرونايكي و آربوسانا ازجمله ارقام قابلكشت
در باغهاي متراكم است ،ارقام مذكور از سال
سوم شروع به محصولدهي و سایر رقمها
معموالً سال پنجم شروع به محصولدهی

میکنند .پريچهر اظهار داشت :در افزايش
ت شده
ميزان بهرهوري ،عالوهبر نوع رقم كش 
مديريت توليد ،نوع تغذيه ،هرس بهموقع ،از
بين بردن علفهاي هرز ،استفاده از ارقام
گردهده و گردهپذیر براي پوشش دانه گرده،
مبارزه با آفات و بيماريها ،انجام آزمون
خاك و آزمون برگ از عوامل موثر در افزايش
گ پايه
بهرهوري است .آزمون خاك و بر 
تغذيه درخت زيتون است و بر انجام آن در
همه باغها تأكيد داريم؛ زيرا با بهكارگيري اين
آزمون ميزان عناصر پرمصرف و كممصرف
(ميكرو و ماكرو) مشخص و در نتيجه با
تغذيه بهينهاي به عملكرد قابلتوجهي در
محصول نهايي دست خواهيم يافت .وي
مگس زيتون را از مهمترين آفتهاي موجود
در باغهاي زيتون عنوان كرد و گفت :طرح
اصالح باغهاي زيتون بهمنظور كنترل موثر
اين آفت در دستوركار قرار گرفته است،
براساس اين طرح باغهاي با بيش از 30
تا 40سال عمر احياء ميشوند .پريچهر
با بيان اينكه هر يك گرم روغن زيتون 9
کیلو کالری توليد ميكند ،خاطرنشان كرد:
سرانه مصرف روغن زيتون در ايران حدود
 130گرم است؛ اين درحالي است كه سرانه
مصرف اين ماده با ارزش در كشور يونان به
 11كيلوگرم هم ميرسد .وي افزود :افزايش
سرانه مصرف زيتون يكي از برنامههاي اصلي
تا پايان برنامه ششم است.

چرخه ناقص بازاريابي مركبات

سرخي مركبات از رخ زرد باغدار است

رنگ مركبات نارنجي ميشود؛ اما رخ كشاورز و باغدار
مازندراني بهدليل مشكالت و موانع فرآروي فروش و
بازار اين محصول هر سال زردتر ميشود .رنگ مركبات
در حالي كمكم نارنجي ميشود كه رخ كشاورزان و
باغداران به زردي رفته و كمر آنان بهواسطه مشكالت و
موانع متعدد و خسارتهاي سنگين برف سال  ،۹۲برف
 ۹۵و سيل  ۹۷خم شده و به نظر ميرسد تا دولتمردان
باغداران را نبينند و سياستهاي حمايتي واقعي و درست
را لحاظ نكنند ،كشاورزان و باغداران از اين دردها خالص
نميشوند .شهرستان تنكابن با داشتن صدها هكتار
باغ مركبات و كيوي در اين زمينه در كشور صاحبنام
بوده؛ اما بهدليل نبود حمايت از سوي وزارت كشاورزي،
خسارتهاي سنگين ناشي از بحرانهاي طبيعي ،نبود
زمينه و زيرساخت براي صادرات اصولي و پايين بودن
قيمت خريد محصوالت ،باغداران را از ادامه توليد اين
محصوالت نااميد كرده و دقيقاً به همين داليل آنان را
به زمينفروشي و تغيير كاربري اراضي ترغيب شدهاند.
عبدالرضا معلمي ،يكي از باغداران بزرگ تنكابني ،با بيان
اينكه همه وعدههاي داده شده براي امهال و استمهال
وامها براي كشاورزان فقط در حد حرف بوده و بانكها
به هيچوجه زيربار اين موضوع نميروند ،گفت :بانكها
ميگويند دولت براي اين موضوع از گذشته به ما بدهكار
بوده و بايد تصفیه كند .اين باغدار تنكابني اضافه كرد:
دولت براي همه محصوالت برنامه و سياست صادراتي
دارد؛ اما براي مركبات هيچ راهكاري نداشته و با وجودي
كه قيمت تمام ميوهها افزايش يافته ،اما قيمت مركبات
همچنان پايين مانده و به هيچ عنوان صرفه اقتصادي ندارد.
معلمي با بيان اينكه زيرساخت صادرات براي محصول
مركبات در اين منطقه بسيار ضعيف است ،اظهار داشت:
هر ساله در شروع فصل برداشت مركبات ،باغدار بهجاي
آنكه خرسند باشد ،چون مصيبتزدهاي عزا ميگيرد و
اين حال وي بهدليل نبود حمايت و نبود صرفه اقتصادي و
به هدر رفتن زحمات يكساله و مفت از دست رفتن حاصل
دسترنجش است .وي درباره بيمه محصوالت كشاورزي نيز
گفت :وضعيت بيمه مركبات بسيار اسفبار بوده و به جاي
آنكه بيمه محصوالت در فصل پاييز انجام شود در آغازين
روزهاي بهار انجام ميشود و هنگامي كه رويداد طبيعي
رخ ميدهد باغدار نميتواند حق بيمه خود را دريافت كند؛
زيرا موعد آن تمام شده است و بههمين سبب باغداران
تمايلي به بيمه كردن محصوالت باغي ندارند و در واقع
هزينه اضافي است كه براي دور زدن كشاورزان به آنان
تحميل ميشود .محمد حمزهاي ،باغدار غرب مازندراني،
كه تابستان محصول مركبات و كيوي خود را به قيمت
ناچيزي به دالالن و واسطهها فروخته است ،ميگويد:
دالالن هر ساله از تابستان براي پيشخريد محصوالت
اقدام ميكنند؛ لذا بهدليل نبود بازار فروش و ترس از
خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي مجبور به فروش با

قيمت پايين هستيم .وي با بيان اينكه كشاورز زحمت
ميكشد؛ اما سود نصيب دالالن و واسطهها ميشود ،تصريح
كرد :هر ساله كشاورز بيم فروش محصول مركبات را دارد و
هنوز اقدام اساسي براي حل معضل فروش محصوالت باغي
نشده است .كاوياني ،رئيس جهاد كشاورزي تنكابن ،هم با
بيان اينكه امهال و استمهال دوساله وامهاي كشاورزان
خسارتديده در هيئت دولت مصوب شده است ،افزود:
اما شيوهنامه اجراي آن هنوز به بانكهاي شهرستان
ابالغ نشده است .وي گفت :در همين رابطه از رياست
سازمان جهاد كشاورزي مازندران درخواست كرديم تا
بخشي از اعتبارات مربوط به خسارات سالهاي گذشته
به ما داده شود تا به كشاورزان آسيبديده واگذار كنيم
كه اين اقدام بهزودي انجام ميشود .اين مسئول درباره
صادرات مركبات و كيوي نيز بيان داشت :خوشبختانه در
زمينه صادرات محصول كيوي نسبت به سالهاي گذشته
پيشرفت داشته و مشكلي نداريم و درباره صادرات مركبات
نيز در حال رايزني هستيم .رئيس جهاد كشاورزي تنكابن
ادامه داد ۴۵۹ :ميليون تومان اعتبار از طريق اداره عشايري
قرار است بين دامداران كوچرو توزيع شود .وي با بيان
اينكه  ۴۲۹تن سبوس يارانهاي بين دامداران آسيبديده
در سيل تنكابن توزيع شد ،گفت :در همين زمينه ۵۰۰
پاكت سيمان هم براي ترميم دامداريهاي آسيبديده بين
آنان از محل حمايتهاي سازماني توزيع شد .كاوياني ادامه
داد :براي دامداراني كه مكان نگهداري دامهايشان تخريب
شد با منابع طبيعي مذاكره كرديم تا به آنان مكاني واگذار
شود .سيدامير حسيني ،جو فرماندار ويژه تنكابن ،نيز در
اين باره با بيان اينكه سيل اخير سبب وارد شدن آسيب
جدي و گسترده به كشاورزي منطقه شد ،اظهار داشت:

دامداري ،گل و گياه ،زنبورعسل ،باغها و ...از اين آسيب
در امان نماندند و با وجود پيگيريهاي انجام شده تاكنون
براي جبران خسارت ناشي از سيل در بخش كشاورزي يا
اعطاي وامهاي بالعوض و ...هيچ تصميمي گرفته نشده و
اين بخش راهبردي در واقع بالتكليف است .وي با بيان
اينكه حال عمومي بخش كشاورزي تنكابن بهدليل
خسارتهاي ناشي از برف سالهاي گذشته و سيل اخير
خوب نيست ،تصريح كرد :كشاورزي اين منطقه نيازمند
توجه ملي بوده و در همينباره دولت در سال  ۹۵حركت
جدي و جهادي را براي جبران خسارت كيوي انجام داده
و در قالب خريد تضميني كيوي خسارتها پرداخت شد.
فرماندار ويژه تنكابن با اشاره به پيگيريهاي مقامات
شهرستاني و استاني براي جبران خسارتهاي كشاورزان
پس از سيل اخير گفت :با وجود بازديدهاي مديران ملي و
استاني تاكنون هيچ اقدامي نشده است .حسينيجو نحوه
احياي زمينهاي كشاورزي را كه در سيل اخير بهطور
 100در صد تخريب شدند ،تعيين تكليف جبران خسارت
براي محصوالتي كه در اين رخداد طبيعي از بين رفتند
و وضعيت پرداخت وامهاي كشاورزاني كه سر رسيدشان
فرار رسيده و بهدليل خسارتهاي پيدرپي امكان
بازپرداخت ندارند از اولويتهاي مهم شهرستان تنكابن
دانست .با اين تفاسير الزم است دولتمردان به اين صنعت
راهبردي در غرب مازندران بيشتر توجه كنند تا زمينها
و باغهای مرغوب و محصوالت خوشمزه و بينظير اين
خطه با بيتوجهي آنان تبديل به آسمانخراش و ويال نشود.
ساالنه دوميليون و  ۵۰۰هزار تن محصول مركبات در
مازندران توليد ميشود كه تنها حدود  ۱۰۰هزار تن آن
صادر ميشود.

خط
سرزمین
روی

تصويب  529ميليارد تومان اعتبار
براي توسعه كشاورزي آذربايجانغربي

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت :در سفر
رئيسجمهور به استان آذربايجانغربي  529ميليارد تومان اعتبار
براي توسعه بخش كشاورزي تصويب شد .اسماعيل كريمزاده ،در
گفتوگو با خبرنگار «سبزينه» ،ضمن قدرداني از حضور پرشور مردم
در سفر رئيسجمهور و هيئت دولت به آذربايجانغربي ،اظهاركرد:
در پايان اين سفر يكروزه  40طرح براي اجرا تا پايان سال 1399
در بخشهاي مختلف زيربنايي استان به تصويب رسيد كه اعتبار در
نظر گرفته شده براي اين طرحها دوهزار و  264ميليارد تومان است
كه يكهزار و  128ميليارد تومان از محل منابع دولتي و يكهزار و
 136ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي در دو سال آينده
هزينه ميشود .كريمزاده افزود :با افتتاح همزمان  468پروژه عمراني،
اقتصادي و توليدي بخش كشاورزي با فرمان رئيسجمهور و بهدست
وزير جهاد كشاورزي در اين سفر ،بيش از یکهزار فرصت شغلي در
طرحهاي افتتاحي بخش كشاورزي در استان تثبيت و ايجاد شد
كه رياستجمهور بهرهبرداري از اين طرحها را در يك روز افتخاري
براي مردم ،كشاورزان و صنايع جانبي كشاورزي در استان عنوان
كرد .وي خاطرنشان كرد :با توجه به اينكه بيش از ششميليون تن
محصوالت كشاورزي در استان توليد ميشود كه  1/5ميليون تن آن
فقط محصول سيب و انگور است و همچنين 60درصد محصوالت
كنسانتره توليدي و صنايع تبديلي و تكميلي كشور در اين استان
فعال است ،اما تاكنون سرمايهگذاريهاي مناسبي براي استفاده از
اين ظرفيتهاي اقتصادي در استان براي گذر از كشاورزي سنتي
و توسعه كشاورزي مدرن انجام نگرفته است .كريمزاده با اشاره به
اينكه بخش كشاورزي محور توسعه اقتصادي استان است ،گفت:
توسعه پايدار بخش كشاورزي ،صنايع تبديلي ،ايجاد گاوداريهاي
صنعتي بزرگ مقياس ،توسعه كشتهاي متراكم گلخانهاي و
واحدهاي كشت بافت ،ايجاد مراكز بستهبندي توزيع مواد دامي
براي شمالغرب كشور و ارتقاي سيستمهاي نوين آبياري در اراضي
حوضه آبريز درياچه اروميه در استان بايد در اولويت كارهاي اجرايي
قرار گيرد.
گلستان بهشت توليدات دارويي

ثروتي كه كمتر به آن توجه ميشود

استان گلستان با اقليم مناسب و داشتن پتانسيل باال براي توليدات
گياهي ميتواند در ارتقاي سالمت افراد و كسب درآمد نقشآفريني
كند ،ظرفيتي كه كمتر به آن توجه شده است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،گياهان دارويي بهعنوان ذخاير
ژنتيكي ميتواند بزرگترين ثروت ملي براي هر كشور بهعنوان يكي
از توليدات مهم در بخش كشاورزي محسوب شود .استان گلستان
هم با داشتن اقليمي مناسب و خاك مرغوب ظرفيت بااليي در
توليدات گياهان دارويي دارد و فرصتي مناسب براي سرمايهگذاري
خواهد بود كه نتيجه آن خودكفايي دارويي ،اشتغال و توسعه بخش
كشاورزي است .ما هم بر اين اساس به سراغ مسئوالن مربوطه
رفتيم تا مصاحبهاي درباره ميزان كشت گياهان دارويي و مشكالت
اين توليدات در استان داشته باشيم.
همتي ،رئيس انجمن گياهان دارويي استان گلستان ،گفت:
از مجموع  ۱۳اقليم آب و هوايي در دنيا ،هفت اقليم آن در
گلستان وجود دارد كه فرصتي منحصربهفرد براي رويش انواع
گياهان ،بهويژه گياهان دارويي است و تاكنون يكهزار و ۷۰۰
گونه گياهي در اين استان شناسايي شده كه  ۴۰۹گونه آن
گياه دارويي است .از اين تعداد  ۱۵۶گـونه در جنگـلها۹۸ ،
گـونه در مراتـع ۴۷ ،گـونه درحاشيه مـزارع و  ۱۰۸گونه ديگر
بهصورت مشترك در اراضي جنگلي ،مرتعي و زراعي گلستان
رشد ميكند .همتي ادامه داد :آويشن ،نعناع فلفلي ،گل گاوزبان،
رازك ،مورد ،افسنتين ،خارمريم ،زيره ،سر خارگل ،مريم گلي،
گالگا ،گل محمدي ،به ليمو ،كدوي طبي ،مرزنجوش ،سياه دانه،
بادرنجبويه ،كنگر فرنگي ،اسطوخودوس و زعفران را ازجمله
گياهان دارويي اولويتدار گلستان هستند .همتي گفت :استان
گلستان ميتواند به قطب گياهان دارويي كشور تبديل شود؛
زيرا بسياري از گونههاي گياهي آن بهصورت خودرو ميرويند
و زمينهاي مناطق شمالي استان براي توسعه كشت زيرهسبز و
مناطق جنوبي براي رونق كشت گل گاوزبان مستعد هستند كه
اين اقدام از فرسايش خاك و تهديد به بياباني شدن اين اراضي
در آينده جلوگيري ميكند و كشت گياهان دارويي در مناطق
خشك و كم آب كشور استان ما يك ضرورت است .ژيان ،مجري
توسعه گياهان سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان ،گفت:
استفاده از گياهان دارويي سبقه طوالني در استان دارد و برخي
از آنها بهصورت سنتي مرسوم بوده و رواج دارد .ژيان ادامه داد:
در استان گلستان ساالنه گياهان دارويي متفاوتي مانند زيره و
گلگاو زبان ،بابونه و سياه دانه و ديگر گونه گياهي كشت ميشود
كه در سال گذشته فقط دوهزار هكتار از اراضي استان كشت زيره
بوده است و ميانگين عملكرد اراضي زيركشت زيره در هكتار
 ۵۰۰تا  ۶۰۰كيلو گرم بوده است كه به استان خراسان رضوي
صادر شد .ژيان ادامه داد :تاكنون كشت پاييزه گياهان دارويي
استان به  ۲۰۱هكتار رسيده است كه اين روند نيز ادامه دارد و
ميتوان با اطالعرساني به كشاورزان درباره مزاياي كشت گياهان
دارويي مسير را براي توسعه اين ظرفيت ،تجاريسازي و صادرات
آن به كشورهاي همسايه را فراهم كرد .توليدكننده گياه دارويي
آلوئهورا گفت :در زميني به مساحت يكهزار مترمربع و به تعداد
چهار هزار بوته گياه دارويي آلوئهورا كشت شده است ،گياهي كه
نياز به كود و سم ندارد و بسيار پركاربرد است ،اما مشكالتي مانند
نداشتن بازار مناسب و نبود كارخانه فرآوري در استان براي ما
دغدغه شده است .وي ادامه داد :گياهان دارويي و ارتباط آنها
با سالمت افراد و كاهش بيماريها در مناطق روستايي ميتواند
زمينه رابراي احياي گياهان دارويي و فرهنگسازي براي كشت
و مصرف آن را فراهم كرد .همتي رئيس انجمن گياهان دارويي
استان هم درباره مشكالت و توسعه نيافتن گياهان دارويي با
توجه به داشتن ظرفيت باال گفت :بهدليل نبود مراكز خريد،
بسياري از توليدات گياهان دارويي اين استان توسط واسطهها و
دالالن با قيمت پايين خريداري و بهصورت فلهاي به استانهاي
ديگر يا خارج از كشور صادر ميشود و تنها دو شركت فرآوري
در اين استان فعال است و نياز به شركتهاي بيشتر در اين
زمينه محسوس ميشود .همتي گفت :هرچند تاكنون  ۳۵هكتار
از اراضي استان گل گاوزبان و  ۵۰هكتارهم گلمحمدي كشت
شده؛ اما هنوز صدها هزار هكتار از اراضي كم بازده ،ديم و مراتع
مناطق شمالي گلستان مستعد كشت گياهان دارويي هستند.
همتي از كم توجهي به ظرفيت گياهان دارويي بهويژه صادرات
فلهاي و بدون فرآوري گياهان دارويي هم اشاره كرد و گفت:
با فرآوري درست از سرمايههاي استان عالوهبر ايجاد اشتغال،
درآمد خوبي هم عايد مردم خواهد شد و هم مرزبودن استان
گلستان با كشورهاي همسايه ميتواند اين فرصت را تقويت كند.
همتي گفت :موضوع بازاريابي توليد گياهان دارويي در اين استان
براي كوتاه كردن دست واسطهها و فراهمسازي زمينه صادرات
محصوالت بايد جدي گرفته شود و همچنين راهاندازي ميدان
فروش گياهان دارويي در استان پيشنهاد ميشود تا استفاده از
اين ظرفيت رونق يابد .استفاده از ظرفيت عظيم گياهان دارويي
و سرمايهگذاري و حمايتهاي الزم در اين بخش فرصتي براي
منبع درآمد مردم و توسعه اقتصادي استان گلستان خواهد شد.

