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نشان جهانی انگور به دیار تاکستانهای زرخیز مالیر رسید

اخبار

ثبتجهانيمحصولپسته
در دستوركار قرار گيرد

مديركل دفتر ميوههاي سردسيري و خشك وزارت جهاد كشاورزي
گفت :ثبت جهاني محصول پسته بايد در دستوركار قرار گيرد تا در آثار
جهاني و بينالمللي بهعنوان يك اثر و محصول ماندگار ايراني معرفي
شود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،شكراهلل حاجيوند افزود:
پسته يك محصول مزيتدار نسبي و اقتصادي است كه از دوميليون
و  800هزار هكتار اراضي باغي كشور  15درصد را به خود اختصاص
داده است .وي بيان كرد :محصول پسته در دنيا بهنام ايران شناخته
شده؛ همچنين در كشور نگاهها بهسمت استان كرمان است ،درحاليكه
پسته از اين استان به ساير استانها مهاجرت كرده است .مديركل دفتر
ميوههاي سردسيري و خشك وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت:
امروزه محصول پسته در استان كرمان با توجه به شرايط اقليمي آن
زياد جايگاهي ندارد و اكثر استانها بهسمت كشت اين محصول رفتهاند.
وي با بيان اينكه پسته يك محصول مزيتدار نسبي و اقتصادي است،
اظهار داشت :توسعه و كشت اين محصول ميتواند جايگاه ويژهاي براي
ارتقاي اقتصادي باغداران بهدنبال داشته باشد .حاجيوند عنوان كرد:
محصوالت پسته ،سيب ،انگور ،پرتقال و خرما جزو پنج محصول اساسي
كشور از نظر سطح زيركشت بوده كه در اين ميان پسته داراي مزيت
اقتصادي و ارزشي بيشتري نسبت به بقيه است .وي در ادامه به برگزاري
كارگاههاي آموزشي درباره مباحث نوين پسته در زمينه كاشت ،داشت
و برداشت اشاره كرد و گفت :اين دوره آموزشي امسال در استانهاي
دامغان ،قم و يزد برگزار شد .مديركل دفتر ميوههاي سردسيري و خشك
وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد :همچنين دوره آموزشي مباحث نوين
پسته اكنون بهمدت سه روز در استان خراسانجنوبي در راستاي ارتقاي
اقتصادي كمي و كيفي اين محصول در حال برگزاري است .وي با بيان
اينكه توليد بايد مبتنيبر دانش باشد ،يادآور شد :هرچه دانش و توان
فكري و علمي باغدار ،بهرهبردار و توليدكننده بيشتر باشد توليد از لحاظ
كمي و كيفي بهتر و موثرتر خواهد بود .حاجيوند تأكيد كرد :برنامه يا
پيوست آموزشي و ترويجي براي محصول پسته اوايل امسال تدوين شد
و بهدنبال آن دورههاي آموزشي در سطح كشور در حال برگزاري است.
وي با بيان اينكه برگزاري كارگاه آموزشي در ارتباط با محصول پسته
در سطح كشور ادامه خواهد داشت ،افزود :يكي از مهمترين برنامههاي
ما اجراي تكنيك سرشاخهكاري پسته است .مديركل دفتر ميوههاي
سردسيري و خشك وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد :تكنيك سرشاخه
كاري براي تغيير ارقامي كه در باغهای قديم و سنتي وجود داشته؛ اما
گريبانگير مسائل اقليمي هستند براي محصول گردو نيز در كشور در
حال اجراست .وي تأكيد كرد :با اجراي تكنيك سرشاخهكاري شاهد
تغيير باردهي و افزايش بهرهوري محصول پسته در كشور خواهيم بود.
حاجيوند تأكيد كرد :آفات مربوط به پسته يكي از مراحل داشت اين
محصول است؛ درحاليكه شيوههاي آبياري ،تغذيه ،هرس ،نگهداري،
مبارزه با سرما و گرما در اين مرحله هم بايد مورد توجه واقع شود .وي
اظهار داشت :كميته فني سازمان حفط نباتات و معاونت باغباني در
سطح كشور آفات و بيماريهاي محصول پسته را رصد و مسائل فني را
اجرا ميكنند ،ما نيز در اين مهم مشاركت داشته و در تصميمگيريها
نقش داريم .مديركل دفتر ميوههاي سردسيري و خشك وزارت جهاد
كشاورزي در ادامه با بيان اينكه  9درصد از كل سطح محصوالت باغي
خراسانجنوبي مربوط به پسته است ،گفت :وقتي يك باغدار اين استان
 450هكتار پسته دارد ميتواند كار خاص و شاخصي در استان باشد .وي
يادآور شد :اكنون شهرستان بشرويه داراي چهارهزار و  500هكتار سطح
زيركشت اين محصول است كه سطح قابل توجهي بوده و نبايد نسبت
به سطح زيركشت و آفاتي كه اين محصول را درگير كرده بيتوجه بود.
رئيس نظام صنفي كشاورزي:

ضعفآموزشي
مشكل مهم بخشكشاورزي است

رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي گفت :ضعف آموزشي يكي
از مشكالت اساسي بخش كشاورزي است ،از اين رو بهشدت نياز به
آموزش ،ترويج و توانمندسازي كشاورزان در كشور داريم .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از ايرنا ،محمدشفيع ملكزاده افزود :بايد همكاري الزم
را با مسئوالن براي برگزاري دورههاي آموزشي ويژه كشاورزان و ساير
تشكلها داشته باشيم تا به هر شكلي چه مسائل فني و چه اجتماعي
آموزشهاي الزم به بهرهبرداران ارائه شود .وي بيان كرد :در بشرويه
خراسانجنوبي  16تن پسته در هكتار عملكرد داريم؛ اما بهخاطر نبود
اطالعات كافي و عدم انجام آزمايشهاي ضروري پسته اين شهرستان با
مشكالتي ازجمله آفات مواجه شده است .رئيس نظام صنفي كشاورزي
و منابع طبيعي ادامه داد :براي كاهش مشكالت در بحث محصول پسته
آشنايي با ارقام مختلف و شرايط اقليمي و آب و هوا بسيار مهم است
تا از اين طريق بتوان ميزان عملكرد و بهرهوري را باال برد .وي تأكيد
كرد :اگر اين آموزش در بخش كشاورزي بهدرستي انجام شود بخش
زيادي از مشكالت بخش كشاورزي حل ميشود .ملكزاده عنوان
كرد :نظام صنفي كشاورزي يك تشكل صنفي براي بهرهبرداران بخش
كشاورزي است كه امروز با ظرفيتهاي قانوني كه در اين آييننامه،
اساسنامه و دستورالعملهاي وجود دارد براي هويت بخشي به كشاورزان
و بهرهبرداران بخش كشاورزي و سازماندهي مشاغل در اين بخش
مكلف شده است .وي اضافه كرد :وظيفه اصلي ما دفاع از حقوق و منافع
بهرهبرداران بخش كشاورزي بهويژه اعضاي نظام صنفي است .رئيس
نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي با تأكيد بر اينكه حق كشاورزان
است كه از حقوقشان دفاع شود ،اظهار داشت :نظام صنفي كشاورزي در
وهله نخست با شناسايي كشاورزان و هويت بخشي به آنان پروانه فعاليت
براي كشاورز صادر ميكند .وي يادآور شد :كشاورزان و بهرهبرداران
بخش كشاورزي ميتوانند از پروانه فعاليت در دستگاههاي مورد نياز
كشور ازجمله بانكها براي گرفتن تسهيالت ،ضمانت و همچنين در
دادگستري و ساير دستگاههايي كه نياز به پروانه صنفي باشد استفاده
كنند .ملكزاده استفاده از خدمات بيمه تأمين اجتماعي براساس
قانون كشور ماده  63الحاقيه را از ديگر خدمات نظام صنفي كشاورزي
دانست و گفت :حداكثر روي هر پروانه صنفي هر كارفرما ميتواند تا پنج
كارگر را از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي برخوردار كند كه مشموليت
معافيت حق بيمه دارد؛ يعني بهجاي  30درصد فقط هفت درصد را
پرداخت ميكند .وي با بيان اينكه  10هزار كشاورز كشور از خدمات
بيمه تكميلي برخوردار ميشوند ،يادآور شد :در بحث پيگيري مشكالت
كشاورزان ازجمله تعرفه برق ،معافيت مالياتي خودروها و وانتبارهاي
كشاورزان افراد داراي پروانه نظام صنفي ميتوانند از معافيت عوارض و
ماليات برخوردار شوند .رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي بر
پيگيري مشكالت كشاورزان توسط نظام صنفي كشاورزي اشاره كرد و
گفت :اين نظام صنفي درباره قيمتگذاري محصوالت كشاورزي ،نرخ
عمليات كشاورزي ،تنظيم بازار ،امحال تسهيالت و وامهاي كشاورزان
پيگيريهاي الزم را انجام ميدهد .وي با بيان اينكه امحال تسهيالت
كشاورزان امروز يك مشكل عديدهاي براي آنها شده است ،افزود :با
همت نظامهاي صنفي دولت كمك كرد كشاورزان بتوانند معوقات بانكي
خود را با بخشودگي سود و جرايم اصل بدهي پرداخت كنند و با امحال
سهساله به آنها كمك شد .ملكزاده بيان كرد :آنچه قانون در نظام
صنفي مشخص كرده تمامي اعضاي نظامهاي صنفي در سطح ملي،
استاني و شهرستاني ميتوانند عضو رسمي تمامي كارگروهها ،كميتهها
و كميسيونهاي مرتبط با بخش كشاورزي و مجامع تصميمگير و
تصميمساز باشند .وي ادامه داد :اعضاي نظام صنفي با حضور در جلسات
حق نظر و رأي دارند و تمامي مشكالت كشاورزان را به مسئوالن
منكعس كنند و پيگير مطالبات كشاورزان باشند.

سبزینه

بازارسکهخوشههایزرین

فاطمه ابراهیمی توچایی

نظام توليد انگور در مالير بهعنوان پنجاهوسومين
ميراث مهم كشاورزي جهان به ثبت رسيد تا با
جهانيشدن شهر «خوشههاي طاليي» برگ
زرين ديگري در دفترچه افتخارات استان
همدان جلوه كند .مالير يكي از شهرستانهاي
استان همدان است كه به لحاظ بهرهمندي از
ظرفيتهاي كشاورزي داراي جايگاه ويژهاي در
استان و كشور است .اين شهرستان بهطور ويژه
با داشتن  ۱۰هزار و  ۴۹۸هكتار باغ انگور كه
بيش از  ۱۰هزار و  ۱۰۰هكتار آن بارور است
از جايگاه منحصربهفردي در كشور برخوردار
است .عمده ارقام انگور كشتشده در شهرستان
مالير رقم كشمش سفيد و كشمش قرمز است
و ساير ارقام همچون صاحبي ،ياقوتي ،فخري،
عسکري ،شاهاني ،ريشبابا ،منقا و انگور سياه
نيز در اين شهرستان كشت ميشود كه
براي مصارف تازهخوري و ساير فرآوردههاي
ديگر استفاده ميشود .مالير بهعنوان دومين
شهرستان استان همدان شهر «خوشههاي
طاليي انگور» لقب دارد و بسياري اين شهر
را با باسلق ،شيرهانگور و كشمش مرغوبش
ميشناسند .كشمش اين شهرستان يكي از
انواع مرغوب كشمش در ايران است كه ساالنه
بخشي از صادرات استان همدان را به خود
اختصاص ميدهد.
مالير  ۶۰درصد توليد انگور همدان را
به خود اختصاص داده است
براساس آمار شهرستان مالير با بيش از  ۱۰هزار
هكتار باغ انگور و برخورداري از  ۶۴درصد اراضي
زيركشت انگور استان  ۶۰درصد از توليد اين
محصول را در استان همدان به خود اختصاص
داده و كشمش مالير يكي از محصوالت مهم
صادراتي استان همدان محسوب ميشود.
اين شهرستان بعد از استان آذربايجانغربي
با توليد  ۲۳درصد كشمش كشور ،رتبه دوم
توليد كشمش و از نظر كيفيت رتبه اول را
به خود اختصاص داده است .جايگاه شاخص
مالير در توليد انگور و كشمش تا آنجاست
كه پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير
بهعنوان يكي از مراكز پژوهشي وابسته به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري بهمنظور پاسخگويي
به بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در حوزه
علوم انگور و فرآوردههاي جانبي از سال ۱۳۹۱
آغاز به كاركرده است.
 ۳۰درصد باغهای همدان
در مالير است
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
در اينخصوص با بيان اينكه این استان
در بخش كشاورزي و محصوالت مختلف
ظرفيتهاي خوبي دارد ،به وجود  ۷۳هزار
هكتار باغ در استان همدان اشاره كرد و گفت:
از اين ميزان  ۳۰درصد باغها در مالير است و
بيش از  ۵۰تا  ۶۰درصد انگور استان همدان در
مالير توليد ميشود.
منصور رضوانيجالل با اشاره به اينكه مالير
شهرستاني باغي است و باغداران مالير هميشه
در توليدات انواع محصوالت باغي پيشگام

بودهاند ،گفت :ميانگين توليد انگور در جهان در
هر هكتار  10/5تن ،در كشور  ۱۴تن ،در استان
همدان  ۱۹تن و در شهرستان مالير بيش از ۲۳
تن است .رضوانيجالل با بيان اينكه مالير در
توليد انگور نمونه و برتر است ،يادآور شد :اين
شهرستان در بخش باغباني ظرفيتهاي خوبي
دارد ..همين ويژگيها سبب شد شهرستان
مالير اخيرا ً عنواني جهاني را به خود اختصاص
دهد؛ بهطوريكه پيرو توافقات محمود حجتي،
وزير جهاد كشاورزي و گرادسيانر واسيلوا،
مديركل فائو ،درباره گسترش شناسايي جهاني
پيشينه تاريخي و تنوع زيستي كشاورزي در
ايران و تكميل پروندههاي مربوطه ،نظام
توليد انگور در مالير بهعنوان پنجاه و سومين
ميراث مهم كشاورزي جهان به ثبت رسيد.
بنا بر اعالم فائو اين دستاورد مهم با پذيرش
مدارك ،مستندات و دفاعيههاي ارائهشده
در اجالس گروه مشاوران علمي دبيرخانه
ميراثهاي مهم كشاورزي جهاني ()GIAHS
از تاريخ هفتم تا دهم آذرماه جاري در مقر
سازمان فائو در شهر رم حاصل آمد و اين ثبت
با پايلوت «دره جوزان» شهرستان مالير صورت
گرفت .در همين زمينه نماينده مردم مالير در
مجلس شوراي اسالمي با توضيح اينكه ثبت
ميراثهاي كشاورزي مهم جهاني ()GIAHS
ابتكار عمل سازمان فائو است ،گفت :هدف از
اين ابتكار عمل ،شناسايي ،معرفي و حفاظت
از ميراث كشاورزي جهاني است .محمدكاظمي
گفت :هر پرونده كه درخواست ثبت در اين
نظام را دارد بايد واجد شرايط و معيار نقش
آن در امنيت غذايي و معيشت خانوارهاي
روستايي ،تنوع زيستي كشاورزي ،دانش محلي
و بومي و سنتي ،فرهنگ و نظامهاي ارزشي و
سازمانهاي اجتماعي ،و چشماندازهاي طبيعي
و گردشگري كشاورزي باشد و همچنين كشور
درخواستكننده بايد يك برنامه عمل جامع
براي حفاظت و صيانت و توسعه آن به فائو را
ارائه دهد.
حضور نمايندگان فائو در مالير
كاظمي با بيان اينكه براي ثبت جهاني انگور

مالير نمايندگان فائو امسال در مالير حاضر
شدند و بررسيهاي نهايي در  ۱۰آذر امسال
انجام و مجوز ثبت جهاني انگور مالير صادر
شد ،گفت :اين اتفاق برگ زريني بر افتخارات
شهر تاكستانهاي زرين افزود .محمدكاظمي
بابيان اينكه اين دستاورد ملي و منطقهاي
بسترساز رونق شهرستان مالير در حوزه
اقتصاد كشاورزي خواهد بود ،گفت :شناساندن
بيشاز پيش ظرفيتهاي شهرستان مالير با
اتكا به فرصتهاي ايجاد شده و تالش مضاعف
براي ارزشافزوده در چرخه توليد كشاورزي
و صنعتي و ساير حوزهها اولويتهاي اصلي
در شرايط كنوني است .وي با اشاره به ثبت
جهاني انگور و اقدامات انجام شده؛ در اين
راستا خواستار همراهي و همدلي بيشتر
مسئوالن براي بهرهگيري از ثمرههاي اين
رويدادهاي مهم در عرصه آباداني متوازن اين
شهرستان شد.
سهم عمده توليد و اشتغال مالير
در حوزه انگور و كشمش است
فرماندار ويژه مالير نيز با بيان اينكه مالير بيش
از  ۱۰هزار هكتار باغ انگور دارد و سهم عمده
توليد و اشتغال اين شهرستان در حوزه انگور
و كشمش است ،اظهار داشت :ساالنه به همت
باغداران ماليري بيش از  ۲۵۰هزار تن انگور
مرغوب در اين شهرستان برداشت ميشود كه
بيش از  ۴۰هزار تن آن به كشمش تبديل و
صادر ميشود .باباهلل فتحي با بيان اينكه حوزه
كشاورزي بخش عظيمي از اشتغال و اقتصاد
شهرستان مالير را به خود اختصاص داده
است ،گفت :از جمعيت حدود  ۳۰۰هزار نفري
مالير ۱۰۰ ،هزار تن بهطور مستقيم از طريق
كشاورزي و باغداري مشغول فعاليت هستند
و درآمد كسب ميكنند .ثبت جهاني شدن
انگور مالير دستاوردهاي بسياري نصيب اين
شهرستان خواهد كرد .معاون استاندار همدان
همچنين با بيان اينكه  ۲۵درصد كشمش
كشور در مالير توليد ميشود ،گفت :ثبت
جهانيشدن انگور مالير دستاوردهاي بسياري
نصيب اين شهرستان خواهد كرد .سيدسعيد

شاهرخي ،استاندار همدان ،با بيان اينكه ثبت
جهاني نظام توليد انگور در مالير بهعنوان پنجاه
و سومين ميراث مهم كشاورزي جهان تأكيدي
ديگر بر شايستگيها ،توانمنديها و ظرفيتهاي
بينظير استان همدان است ،آورده است :اين
موفقيت مهم و افتخاري را كه براي استان به نام
مالير كسب شد به مردم شريف استان و مردم
شهرستان مالير ،بهویژه كشاورزان سختكوش
اين شهرستان تبريك ميگويم و از پيگيري و
همكاري خوب وزيرجهاد كشاورزي ،سازمان
جهاد كشاورزي استان و نمايندگان شهرستان
كه نقش ويژهاي در اين ثبت جهاني داشتند،
قدرداني ميكنم.
تداوم برندسازي
از داشتهها و توانمنديهاي استان
شاهرخي با تأكيد بر اينكه مصمم هستيم با
تأكيد بر نقش ويژه مردم و همدلي و وحدت
در استان ،تداوم برندسازي از داشتهها و
توانمنديهاي استان را در مسير توسعه با
صيانت از دسترنج توليدكنندگان داخلي ادامه
دهيم ،ابراز اميدواري كرد که روزبهروز شاهد
موفقيتهاي بيشتر استان در حوزههاي
مختلف باشيم .البته ذكر اين نكته الزم
است كه از ميان هزاران درخواست واصله
از كشورهاي مختلف ،پيش از اين فقط ۵۲
درخواست در كل جهان موفق به عبور از
فرآيند سختگيرانه نظام ثبت فائو شده بودند
كه از كشورمان نظام كشاورزي مبتنيبر قنات
كاشان بهعنوان نخستين ميراث جهاني در
ميان اين فهرست قرار دارد .جمهوري اسالمي
ايران به لحاظ برخورداري از تاريخ و تمدن
ريشهاي در بخش كشاورزي و تنوع زيستي
منحصربهفرد ،ظرفيتهاي مهمي از بعد ميراث
جهاني كشاورزي دارد كه در تفاهمنامههاي
وزير جهاد كشاورزي با مديركل فائو به اين
ابعاد توجه شده است .در اين راستا پس از ثبت
كشاورزي مبتنيبر قنات در سال  ۱۳۹۳و نيز
انگور مالير چند پرونده ديگر نيز توسط وزارت
جهاد كشاورزي تكميل و به دبيرخانه ميراث
جهاني كشاورزي ارسالشده است.

احتمال افزايش قيمت خريد تضمينيگندم به بيش از 2هزار تومان
با توجه به اينكه نرخ تورم توليد كشاورزي
به باالي  ۴٨درصد رسيده .تجديدنظر دولت
در نرخ خريد تضميني گندم و تغيير قيمت از
یکهزار و 470تومان به یکهزار و  600تومان
هم نتوانسته رضايت كشاورزان را جلب كند؛
چراكه با توجه به تورم باالي  ۴۸درصدي
توليد اين قيمت نيز متناسب با هزينههاي
توليدي نيست و با توجه به قيمت باالي
دوهزار توماني در كشورهاي اطراف احتمال
قاچاق اين كاال مرتفع نشده است .بعد از
واكنش منفي نمايندگان مجلس ،كارشناسان
و فعاالن صنفي بخش كشاورزي نسبت به
تصويب قيمت یکهزار و  470توماني براي
گندم ،رئيسجمهور دستور افزايش اين نرخ
به یکهزار و  600تومان را داد .در همين
زمينه بهتازگي علي وقفچي ،عضو كميسيون
كشاورزيمجلس،دربارهقيمتخريدتضميني
گندم گفته است :ما براي خريد گندم ،قيمت
دو تومان تا دوهزار و  400را تعريف كرديم؛
يعني معتقديم گندم بايد در سال آينده با اين
قيمت خريداري شود ،هرچند كه اين حداقل
توجهي است كه به گندمكاران ميكنيم .وي
افزوده است :در همين راستا بهدنبال استيضاح
و سوال از رئيسجمهور بوديم كه اميري ،معاون
پارلماني رئيسجمهور ،درخواست كرد كه ما
امضاها را متوقف كنيم و قرار شد كه اين قيمت
را اصالح كنند و با نشستي كه با دولت خواهند
داشت ،آن را به باالتر از دوهزار تومان ببرند.
نماينده مردم زنجان ،درباره احتمال افزايش
بهاي خريد گندم از یکهزار و  600تومان
اظهار داشت :اين نظر كارشناساني است كه
وزارت جهاد كشاورزي و دولت اعالم كرده
است ما از يكطرف ميگوييم بايد به بحثهاي
كارشناسي احترام بگذاريم؛ اما در عمل توجهي
به آن نميشود .قيمتي كه من عنوان كردم،
تقريباً قيمت كارشناسي است كه خود وزارت
جهاد كشاورزي اعالم كرده است .وقفچي در
پاسخ به اينكه شوراي اقتصاد برچه مبنا قيمت
یکهزار و  600تومان را براي هر كيلو گندم
تعيين كرده ،گفت :متأسفانه كجفهميهاي
موجود كمك فراواني به تضعيف امنيت غذايي
كشور ميكند؛ قيمت یکهزار و  600تومان
مبناي علمي و منطقي ندارد .بررسيهاي
كارشناسي نشان ميدهد قيمت یکهزار و
 600تومان نيز در شرايط كنوني قابل توجيه

نيست و بايد سازكارهاي تعيين قيمت در قانون
خريد تضميني گندم توسط مجلس اصالح
شود .در واقع بايد گفت مسأله خريد تضميني
گندم ،بايد يكبار براي هميشه حل شود تا هر
سال شاهد چنين مشكالت و قانونشكنيهايي
نباشيم؛ چراكه چنين برخوردهايي عالوهبر
لرزان كردن پايههاي امنيت غذايي با پايمال
كردن حقوق كشاورزان توسط دولت ،سبب از
بين رفتن اعتماد كشاورزان نسبت به حاكميت
و بهتبع آن مهاجرت آنها به حاشيه شهرها
خواهد شد .مهمترين و تقريباً تنها حمايت
دولت از توليد گندم در كشور ،خريد تضميني
اين محصول از كشاورزان است .قانوني كه
تحقق آن طي سالهاي اخير فراز و نشيبها
و چالشهاي زيادي را براي كشاورزان كشور
بههمراه داشت .پس از دوران جنگ تحميلي
براي نخستينبار كشور در سال  ۱۳۸۳به
خودكفايي در گندم دست يافت؛ اما بالفاصله
پس از رنگ باختن خودكفايي گندم در سال
 ۸۴و بهتبع آن واردات هفتميليون تني گندم
در سال  ،۹۱بيم آن ميرفت كه بهتدريج ميزان
واردات گندم از هفتميليون تن در سال نيز
فراتر رود .موضوعي كه البته محقق نشد و در
سالهاي  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷با تالشهاي كشاورزان
كشور و حمايتهاي وزارت جهاد كشاورزي،
جمهوري اسالمي ايران مجددا ً در توليد گندم
خودكفا شد .البته ذكر اين نكته الزم است كه در
سالهاي  ۹۶و  ۹۷با اينكه نرخ خريد تضميني
گندم افزايشي نداشت؛ اما كشاورزان با همت
خود خودكفايي توليد گندم را تداوم بخشيده و
كشور را براي سهسال متوالي در دولت تدبير و

اميد (سالهاي ۹۶ ،۹۵و  )۹۷به خودكفايي در
اين محصول راهبردي رساندند .با وجود اين
اما دولت در چند سال اخير ،بهجاي تشويق
كشاورزان نسبت به افزايش توليد گندم،
هم نرخ خريد را متناسب با نرخ تورم اعالم
نكرده و هم مطالبات آنها را با بيشترين
تأخير پرداخت کرده است .مطالباتي كه طبق
تبصره  ۳قانون خريد تضميني و بند «ب»
ماده  ۳۱برنامه ششم توسعه ،در صورت بروز
تأخير در پرداخت آن دولت بايد به كشاورزان
جريمه پرداخت ميكرد .طي ماههاي اخير
تورم توليد در بخش كشاورزي رشد بسياري را
تجربه کرده است؛ ب ه نحويكه تورم كشاورزي
در عرض چهارماه از  ۱۲درصد در خردادماه
سال جاري به  48/5درصد در مهرماه
رسيد .اين تورم باال از هزينههاي سرسامآور
توليد محصوالت مختلف كشاورزي بهويژه
گندم خبر ميدهد .درصورتيكه بخواهيم
كشاورزان با كشت محصوالت كشاورزي به
خودكفايي كشور در توليد محصوالتي چون
گندم كمك کنند و توليدشان سود ده باشد،
الزم است قيمت خريد محصوالت را مطابق
با نرخ تورم بخش كشاورزي (هزينههاي
واقعي توليد را نشان ميدهد) محاسبه
كنيم .در اين صورت و با توجه به وضعيت
تورمي بخش كشاورزي ،قيمت واقعي گندم
حدودا ً دوهزار تومان است .طي  ۵ماه اخير
و با توجه به نوسانات ارزي شديد در كشور،
شاخص بهاي توليدكننده بخش كشاورزي
افزايشي چند برابري را تجربه کرده است.
به گفته صديفبدري ،نماينده مجلس ،در اثر

نوسانات نرخ ارز قيمت نهادههاي كشاورزي
و سموم مصرفي در مزارع كشاورزي به بيش
از  ۱۰۰درصد رسيده است .با وجود اين و با
توجه به سوءمديريت دولت در تعيين نرخ
منطقي قيمت گندم ،به نظر ميرسد تورم
افسارگسيخته توليد بخش كشاورزي نيز
باعث نشده تا سازمان برنامه و بودجه به لزوم
تعيين قيمت منطقي براي گندم پي ببرد.
به گفته خانمحمدي ،مديرعامل بنياد ملي
ت شده كه كشاورز
گندمكاران ،براي دولت ثاب 
ناچار به توليد است؛ اما كشاورز هم تا جايي
تحمل ميكند و به كشت ادامه ميدهد و پس
از آن كشت جايگزين را انتخاب ميكند كه
آسانتر باشد و بايد با اين اوضاع دالر و بازار
جهاني گندم به كشور وارد كنند .به هر طريق
به نظر ميرسد رفاه كشاورزان و روستانشينان
كشور براي دولت اهميت چنداني در مقايسه
با رفاه حال شهرنشينان ندارد .در اين ميان،
به نظر ميرسد درصورتيكه تجربه قاچاق
گسترده بنزين ،براي گندم نيز تكرار شود،
پازل بيتدبيري دولت در زمينه وابسته کردن
كشور به واردات اقالم اساسي تكميل خواهد
شد .گويا مسئوالن دولتي و بهويژه سازمان
برنامهوبودجه در برنامهريزيهاي خود ،واردات
هزينهبر اقالم غذايي كه تا همين چند سال
پيش دامنگير كشور بود را لحاظ نميكنند.
وارداتي كه عالوهبر وابستهسازي سياسي
كشور به ساير دولتها ،موجب خروج مقادير
قابلتوجهي ارز از كشور خواهد شد؛ بنابراين
باز كردن راه براي دالالن گندم و قاچاق اين
محصول ،نتيجهاي جز وابسته شدن كشور به
تأمين غذا از ساير كشورها ندارد؛ بهويژه اينكه
چند هفته قبل پمپئو ،وزيرخارجه آمريكا،
رسماً ايران را به تحريم غذايي تهديد كرده
است .قاعدتاً برنامهريزي دولت بايد بهگونهاي
باشد كه با توجه به شرايط كنوني اقتصادي
كشور ،براي تأمين گندم كشور كمترين هزينه
ممكن را داشته باشد؛ موضوعي كه با خريد
گندم از كشاورزان داخلي محقق خواهد شد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه سازمان برنامه
و بودجه طي سالهاي اخير همواره بر طبل
واردات گندم كوبيده و بهزعم آن واردات
گندم بهمراتب براي دولت ارزانتر تمام
ميشود ،شايد هم كشاورزان بايد مسئوالن را
درك كنند.

خط
سرزمین
روی

صادرات روزانه  ۵۰۰تن پرتقال
از مازندران به خارج از كشور

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه مازندران
توليدكننده برتر  ۲۲محصول كشاورزي است ،گفت :روزانه
 ۵۰۰تن پرتقال تامسون از استان به خارج صادر ميشود .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،عزيزاهلل شهيديفر با بيان
اينكه كشاورزي استان به همت كشاورزان پرتالش رو به جلو در
حركت است ،گفت :زمينهاي فراهم شده است تا حضور ميداني
محصوالت مازندران در عرصه كشور و بينالمللي فراهم شود.
وي مازندران را استاني ناميد كه توليدكننده برتر  ۲۲محصول
كشاورزي است؛ اما در گمنامي بسر ميبرد و سپس اظهار كرد:
كشاورزي مازندران براي رسيدن به جايگاه خود مسير زيادي
ي كرده است .شهيديفر تصريح كرد :اتفاقاتي كه درجهت
را ط 
حمايت از توليد استان ،صادرات ،آموزش و تحقيق ،تالش و كوشش
توليدكنندگان و باغداران بخش خصوصي و اتفاقات جديد جهاني
و قيمت دالر از دالئلي است كه سبب شده تا محصوالت مازندران
جايگاه واقعي خود را پيدا كند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
مازندران ،با بيان اينكه صادركننده برنج ،گوشتسفيد و ماهيان
سردآبي ،گرمابي و خاوياري در دنيا هستيم ،افزود :حدود ۷۰
هزار تن محصوالت باغي نظير كيوي ،نارنگي و پرتقال به خارج
از كشور صادر شده است كه  ۷۰درصد از كيوي و  ۱۰۰درصد
از نارنگي و پرتقال متعلق به مازندران بوده است .وي تأكيد كرد:
در بخش تامسون كه روزانه  ۵۰۰تن صادرات داريم ،اميدواريم
ي اين رقم افزايش يابد .شهيديفر به
با حمايت بخش خصوص 
مشكالت صادرات مركبات اشاره كرد و گفت :ترانزيت محصوالت
مركبات با مشكالت جدي مواجه است كه نبود ماشين و كانتينر
مناسب براي بارگيري به كشور مقصد و باال بودن هزينه گمرك
كه بهطور متوسط  4/5ميليون تومان براي هر كاميون ،هزينه
ميشود و جلوگيري از ورود كاميونهاي بارگيري شده خارجي
به مازندران ازجمله مشكالت بحث صادرات است .وي عنوان كرد:
مشوقهاي صادراتي از مواردي است كه موانع صادرات را تسهيل
ميكند كه الزم است مشوق اعطاي  ۵۰۰تومان بهازاي صادرات
هر كيلو نارنگي و پرتقال پيگيري شود .شهيديفر به جايگاه
قائمشهر در توليد ،عرضه و صادرات مركبات اشاره كرد و افزود:
اين شهرستان بهجهت داشتن سورتينگهاي متعدد و انبارهاي
فني مركبات و قرار گرفتن در كريدور تهرانـ شمال و صادرات
اين محصول به ساير استانها از جايگاه ويژهاي برخوردار است و
نقش كليدي در توليد و توزيع مركبات ايفا ميكند.
اليروبي آببندانها
برنامه محوري توليد برنج در شمال
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت :اليروبي
آببندانها و بازگرداندن آنها به زنجيره توليد يكي از
محوريترين برنامههاي دولت براي اختصاصي كردن كشت برنج
در شمال كشور است .شهيديفر افزود :بر اين اساس تمامي
آببندانهاي شمال كشور در سهسال آينده اليروبي خواهد شد.
وي گفت :كار اليروبي اين ذخيرهگاههاي آبي كشاورزي شمال
به همراه سردهنههاي زراعي با بهرهگيري از فناوريهاي جديد
و تأمين اعتبار از سال  98آغاز ميشود .آببندان ،استخر يا
تاالب دستساز خاكي و بسيار بزرگ است كه از گود كردن
و خاكبرداري يك محدوده و ريختن و كوبيدن و ايجاد ديواره
خاكي دور اين محدوده بهوجود ميآيد تا روانآبها در آن براي
بهرهبرداري كشاورزي ذخيره شود .براساس آمار رسمي ،مساحت
كل آببندانهاي استانهاي گلستان ،مازندران و گيالن حدود
 33هزار هكتار است كه آب آبياري حدود  150هزار هكتار اراضي
شاليزاري را تأمين ميكند .رواج سدسازي در كشور بههمراه
استفاده بي در و پيكر از سفرههاي زيرزميني و دلخوشي به
شيوههاي نوين آبياري در چند دهه گذشته سبب شد تا تعداد
زيادي از آببندانهاي اين استانها رها شده و خشك شوند؛
درحاليكه تا اواخر دهه  40و  50اين سازهها تنها تأمينكننده
آب كشاورزي در شمال كشور بود .هيئت دولت اوايل ماه آبان
امسال تصويب كرد كه با توجه به محدوديتهاي منابع آبي در
حوضههاي آبريز ،كشت برنج در خارج از استانهاي گيالن و
مازندران با محدوديت روبهرو شود .دليل اجراي اين سياست
وجود منابع آب تأميني براي توليد برنج بهعنوان محصول آببر
در اين دو استان شمالي كشور در مقايسه با ساير استانها عنوان
شد و بههمين دليل برنامه وزارت جهاد كشاورزي اختصاصي
كردن كاشت برنج در كشور فقط در استانهاي مازندران و
گيالن است .پيش از اين نيز معاون وزارت جهاد كشاورزي نيز از
پيگيري شخص وزير براي مصوب كردن اعتبار مورد نياز اليروبي
آببندانهاي شمال كشور خبر داده بود.
تجهيز ،نوسازي و كاهش مصرف آب؛ اقدامات مكمل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران همچنين از تجهيز و
نوسازي شاليزارها بههمراه كاهش مصرف آب بهعنوان دو برنامه
ديگر دولت براي اختصاصي كردن كشت برنج در شمال كشور
ياد كرد .وي توضيح داد :در اين برنامه آبياري به روش كمفشار و
قطرهاي براي شاليزارهايي كه با مشكل و بحران كمآبي مواجهند،
تقويت شده و توسعه مييابد .شهيديفر افزود :همچنين تمامي
شاليزارهاي استانهاي شمالي با تأمين اعتبارات مورد نياز
تسطيح و يكپارچهسازي ميشوند .وي ادامه داد :متأسفانه روند
اجراي اين طرح در سالهاي گذشته با اختصاص كم منابع مالي
كاهش داشته و به همين منظور دولت در برنامه حمايتي خود
از برنجكاران استانهاي شمالي منابع الزم در اين بخش را در
بودجه پيشبيني كرده و اختصاص خواهد داد .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي مازندران از برنج شمال بهعنوان يك برند
كيفي كمنظير در جهان ياد كرد و گفت :همه تالشهايي كه در
سالهاي گذشته براي بدنام كردن اين برند با هدف واردات هرچه
بيشتر برنج خارجي انجام شده بود شكست خورد و امسال برنج
مازندران با پشتسر گذاشتن تمامي استانداردهاي جهاني به اروپا
و كانادا صادر شد .وي افزود :همچنين برنج مازندران هفته پيش
در نمايشگاه برنج ازبكستان عرضه و با قيمت هركيلو گرم تا پنج
دالر به فروش رفت.
امضاي تفاهمنامه با دانشگاه شهيد بهشتي
همچنين در مراسم پاياني جشنواره برنج ،تفاهمنامهاي ميان مركز
بينالمللي تجارت و پايانه صادرات برنج ايران در آمل به دانشگاه
شهيد بهشتي براي فرآوري ضايعات شلتوك امضاء شد .براساس اين
تفاهمنامه قرار است با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي آزمايشگاهي
در مركز بينالمللي برنج براي فرآوري ضايعات شالي ،ازجمله كاه
و كلش و پوسته شلتوك ساخته شود تا بتوانند اين ضايعات را به
خمير كاغذ و نيز ديگر فرآوردههاي اوليه توليدات شيميايي تبديل
كنند .جشنواره ملي برنج از شنبه در مركز بينالمللي تجارت و پايانه
صادرات برنج ايران در آمل آغاز بهكار كرده بود .برپايي نمايشگاهي
از برنجهاي توليدي كشاورزان پيشرو ،صنايع تبديلي و رونمايي از
ارقام جديد برنج براي كشت در شاليزارهاي شمال كشور ازجمله
برنامههاي اين جشنواره بود.

