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برگزاری نمایشگاهها در توسعه کشاورزی را بررسی میکند
«سبزینه» در گفتوگو با کارشناسان تأثیر


اخبار
محمد شفيع ملكزاده تأکید کرد

ضرورت رفع ممنوعيت صادرات گندم

يك مقام مسئول گفت :اگر قرار نيست دولت مطابق با قانون تضميني،
محصوالت را از کشاورزان خريداري كند ،بايد صادرات و فروش گندم را
آزاد اعالم كند .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
محمد شفيع ملكزاده ،رئيس نظام صنفي كشاورزي ،درباره آخرين
ي گندم اظهار كرد :براساس
پيگيريها در زمينه قيمت خريد تضمين 
آخرين پيگيريها ،رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح كرده كه مجلس
قيمت نهايي خريد تضميني گندم براي سال زراعي جديد و محل تأمين
ن تصميماتي
اعتبار را براي ما مشخص كند ،درحاليكه اتخاذ چني 
كارشناسي نيست .وي با اشاره به اينكه گندمكاران نسبت به اظهارنظر
رئيس سازمان برنامه و بودجه معترض هستند ،افزود :قيمت خريد تضميني
محصوالتكشاورزيبايدبراساسقانونمطابقهزينههايتوليدواحتساب
سود كشاورز اعال م شود؛ چراك ه قرار نيست نرخ محصول برحسب بودجه
و منابع اعتبار دولت اعالم شود .ملكزاده ادامه داد :اگر بخواهيم قيمت
خريد تضميني محصوالت كشاورزي را بهسبب كمبود منابع مالي مطابق با
اعتبار دولت اعالم كنيم ،بيشك كشاورزان به حقشان نميرسند .اين مقام
مسئول با اشاره رفع ممنوعيت صادرات گندم بيان كرد :اگر قرار نيست دولت
مطابق با قانون تضميني ،محصوالت را از كشاورزان خريداري كند ،بنابراين
بايد صادرات و فروش گندم را آزاد اعالم كند تا توليدكننده محدوديتي در
فروش نداشته باشد .وي ادامه داد :در ساير كشورها ،دولتها براي استمرار
پايداري توليد و جلوگيري از زيان كشاورزان حتي اگر محصول توليدي
كشاورز را در دريا بريزند ،اما براساس قيمت تمام شده توليد كشاورزان
را خريداري ميكنند كه به نظر ميرسد براي استمرار خوداتكايي و توليد
محصوالت استراتژيك در داخل و همچنين مقابله با تحريم ابرقدرتها
بايد به اين نقطه برسيم تا توليدكنندگان توان ادامه توليد را داشته باشند.
ملكزاده درباره اينكه آيا عدم افزايش نرخ خريد تضميني بر خودكفايي
توليد تأثيرگذار است ،اظهار كرد :بيتوجهي به هزينههاي توليد و سود
منطقي كشاورز بيشك در خودكفايي تأثيرگذار خواهد بود ،همانگونه
كه در سال زراعي ۹۰ـ ۹۱بهدليل مناسب نبودن قيمتها از مجموع ۹
ميليون تن گندم توليدي تنها دوميليون تن محصول به دولت تحويل
داده شد ،ضمن آنكه حدود هشتميليون تن گندم آلوده و عمدتاً گندم
خوراك دام وارد شد .رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي با اشاره
به اينكه بيتوجهي به قانون خريد تضميني در كاهش كشت محصوالت
استراتژيك تأثير بهسزايي دارد ،افزود :بهعنوان مثال در چند هفته اخير
كشاورزي كه  ۱۱هزار هكتار اراضي را گندم كاشته بود؛ اما به محض اعالم
نرخ خريد تضميني زمين را شخم زد و به كشت سبزي و صيفي اختصاص
داد تا حداقل هزينههاي خود را بهدست آورد .وي در پايان با اشاره به اينكه
كشت محصوالت آببر ضربه مهلكي به خودكفايي گندم و منابع آبي وارد
ميكند ،تصريح كرد :همچنين با از بين رفتن الگوي كشت و تنظيم بازار
چارهاي نيست جز اينكه محصوالت استراتژيك مورد نياز را از طريق واردات
تأمينكنيم.
علیرضا مهاجر خبر داد

توليدكلزا
مهمترين دستاورد حوزه دانههاي روغني

مجري طرح دانههاي روغني ،توليد كلزا در داخل كشور را بهعنوان يك
محصول مهم استراتژيك ،بزرگترين دستاورد بعد از انقالب دانست .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عليرضا مهاجر ،مجري
طرح دانههاي روغني وزارت جهاد كشاورزي ،درباره آخرين وضعيت توليد
دانههاي روغني در  ۴۰سال اخير اظهار كرد :طي سالهاي بعد از انقالب،
افزايش مصرف گوشت و مرغ و رشد جمعيت موجب شد تا نياز به مصرف
دانههاي روغني در كشور باال رود .به گفته وي ،با توجه به افزايش سرانه
مصرف روغن نباتي ،اما در توليد دانههاي روغني نسبت به سالهاي قبل از
انقالب وضعيت مناسبي نداريم .مهاجر با تأكيد بر اينكه بنابر فرمايش مقام
معظم رهبري از سال  ۹۴طرح خوداتكايي دانههاي روغني در دستوركار
قرار گرفت ،تصريح كرد :اگرچه تا قبل از سال  ۹۲تنها درصد روغن مورد نياز
در داخل تأمين ميشد؛ اما با اجراي طرح خوداتكايي اين رقم به ۱۶درصد در
سال جاري رسيد و اين امر منجر به صرفهجويي ۴۵۰ميليون دالری ارز شده
است .مجري طرح دانههاي روغني با بيان اينكه در ارتباط با توليد نسبت
به سرانه مصرف عقب هستيم ،اذعان كرد :طي يك برنامه  ۱۰ساله در نظر
داريم ميزان خوداتكايي در توليد دانههاي روغني را به  ۷۰درصد برسانيم
تا از خروج ارز از كشور جلوگيري كنيم .وي از بهبود وضعيت كارخانههاي
روغنكشي و روغن نباتي طي سالهاي بعد از انقالب خبر داد و گفت :در
بخش صنعت دانههاي روغني ،تعداد كارخانههاي روغنيكشي چهار برابر و
ميزان ظرفيت كارخانههاي روغني بيش از سهبرابر رشد داشته است .مهاجر
درباره آخرين وضعيت واردات دانههاي روغني بيان كرد :در سالهاي قبل
از انقالب ،ميزان واردات بهسبب كاهش سرانه مصرف و جمعيت بسيار كم
بوده است ،اما هماكنون بهدليل افزايش سرانه مصرف و رشد جمعيت و
همچنين نبود تناسب توليد با مصرف ،ميزان واردات باال رفته است كه انتظار
ميرود طي يك برنامه  ۱۰ساله ميزان واردات كاهش چشمگيري داشته
باشد .مشاور وزير جهاد كشاورزي توليد كلزا در داخل كشور را بهعنوان يك
محصول مهم استراتژيك ،بزرگترين دستاورد بعد از انقالب دانست و افزود:
با وجود آنكه دانه كلزا در توليد روغن با كيفيت و همچنين اصالح خاك
و پايداري توليد غالت بهويژه گندم نقش مهمي دارد ،از اين رو مهمترين
دستاورد انقالب در اين حوزه بهشمار ميرود؛ چراكه با توجه به خشكسالي
دو دهه اخير ،امكان كشت هيچ محصولي در تناوب با گندم به غير از كلزا
وجود ندارد .وي توليد كنجد با روغن باال را دومين دستاورد مهم انقالب
برشمرد و گفت :توليد گلرنگ و ايجاد اشتغال در مناطق فقير روستانشين و
امكانكشتمكانيزهدرتماميمراحلتوليددانههايروغنيازديگردستاورد
مهم طي ۴۰سال اخير بهشمار ميرود .مجري طرح دانههاي روغني در پايان
تصريح كرد :اگرچه قبل از انقالب امكان كشت مكانيزه دانههاي روغني در
كشور وجود نداشت؛ اما هماكنون تمام مراحل كاشت ،داشت و برداشت
مكانيزه و مجهز به تكنولوژي روز دنياست.
غالمرضا ميري خبر داد

رشد  ۴۶درصدي صادرات زعفران
در  8ماهه سال

نايبرئيس شوراي ملي زعفران از ثبات نرخ طالي سرخ طي  10روز گذشته
در بازار خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
غالمرضا ميري ،نايبرئيس شوراي ملي زعفران ،گفت :هماكنون حداقل نرخ
هر كيلو زعفران پنجميليون و  ۷۰۰و حداكثر  ۱۰ميليون تومان است .وي با
اشاره به اينكه بازار زعفران در ركود به سر ميبرد ،افزود :باتوجه به آنكه
زعفران جزو اقالم اساسي خانوار بهشمار نميرود ،از اين رو تقاضاي چنداني
براي خريد در بازار وجود ندارد .ميري درباره آخرين وضعيت صادرات زعفران
بيان كرد :بنابر آمار هشت ماهه گمرك ۱۵۲ ،تن زعفران با ارزش بالغبر ۲۴۰
ميليون دالر به بازارهاي هدف صادر شد كه نسبت بهمدت مشابه سال قبل از
نظر وزني  ۴۰درصد و ارزشي  ۴۶درصد رشد داشته است .نايبرئيس شوراي
ملي زعفران با اشاره به اينكه معضل بازگشت ارز به كشور تا حدودي مرتفع
شده است ،اظهار كرد :با توجه به پيگيري اتحاديه انتظار ميرود كه بازگشت
ارز به كشور بهگونهاي مديريت شود تا امكان صادرات براي صادركننده فراهم
باشد .به گفته وي ،مشكالت پيمانسپاري ارزي و بازگشت ارز حاصل از
صادرات به سامانه نيما موجب شد تا بسياري از صادركنندگان به استفاده از
كارتهاي يكبار مصرف روي آورند؛ درحاليكه با رفع اين مشكالت بهطور
كامل صادركنندگان با استفاده از كارتهاي خود از طرق رسمي اقدام به
صادرات ميكنند .ميري با اشاره به اينكه ميزان توليد زعفران با 40سال اخير
قابل مقايسه نيست ،بيان كرد :اگرچه آمار دقيقي درباره ميزان توليد از قبل از
انقالب در دسترس نيست؛ اما برآوردها حاكي از آن است كه توليد زعفران در
سالهاي قبل از انقالب  ۲۵تن بوده؛ درحاليكه هماكنون با رشد چند برابري
به  ۴۰۰تن رسيده است .نايبرئيس شوراي ملي زعفران در پايان جهش
چشمگير صادرات طالي سرخ ايراني را يكي از مهمترين دستاوردهاي انقالب
درباره كاالهاي توسعه صادرات غيرنفتي برشمرد و گفت :براساس برآوردها
صادرات زعفران در سالهاي قبل از انقالب  ۱۰تا  ۱۲تن بوده؛ در حالي كه
هماكنون با احتساب صادرات چمداني به  ۳۰۰تن رسيده است.
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سبزینه

نادیا صمدی

نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت کشاورزی و
سیستمهای نوین آبیاری یک رویداد بینالمللی
در حوزه صنعت کشاورزی است که در آن
آخرین دستاوردهای این حوزه به نمایش در
میآید .سومین دوره این نمایشگاه از تاریخ
 21الی  24دی  97در مرکز بینالمللی
نمایشگاههای تهران برگزار میشود .در این
میان کارشناسان فعال در صنعت کشاورزی
برگزاری این نمایشگاه را با توجه به اعمال
تحریمهای جدید موجب انتقال تکنولوژی و
عبور از تحریمها در صنعت کشاورزی عنوان
میکنند و برخی دیگر نیز برای پربارتر کردن
آن مواردی را پیشنهاد میکنند.
ضرورتي مبنيبر كمك دولت
به نمايشگاههای كشاورزي وجود ندارد
در همین ارتباط یداهلل كشاورز ،مديرعامل
اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي ،در
گفتوگو با «سبزينه» درباره تأثير برگزاري
نمايشگاههای ماشينآالت كشاورزي در
انتقال دانش و تكنولوژي اظهار داشت :در
حال حاضر شركتهاي دانشبنيان فراواني در
ارتباط با توليد ادوات و محصوالت كشاورزي
در كشور فعال هستند كه حضور گسترده
آنها در نمايشگاهها ميتواند به جواناني
كه در اين راه قدم ميگذارند ،کمک کند تا
بتوانند ايدههاي خود را به سرانجام برسانند.
اين فعال بخش كشاورزي ،درباره حمايتهاي
دولت از نمايشگاههاي ماشينآالت كشاورزي
اظهار داشت :در اين زمينه هرچه نقش
دولت كمرنگ و نقش بخش خصوصي در
زمينه برگزاري نمايشگاههای كشاورزي پر
رنگ باشد ،به نفع فعاالن این بخش خواهد
بود .وي در ادامه با بيان اينكه ضرورتي
مبني بر حمايت دولت از برگزاري نمايشگاه
ماشينآالت كشاورزي وجود ندارد ،افزود:
دولت ميتواند بستر را براي اجرا و برگزاری
اموري نظير نمايشگاه ماشينآالت كشاورزي
فراهم كند؛ بنابراين به نظر نميرسد كه
بخواهد وارد فضاي حوزه نمايشگاهي
شود .كشاورز با اشاره به برگزاري نمايشگاه
ماشينآالت كشاورزي در استانهايي نظير
مشهد ،شيراز و اصفهان يادآور شد :برگزاري
نمايشگاههاي فوق در مراكز استانها ميتواند
تأثير عمدهاي در رونق كشاورزي در كشور
ايجاد كند .مديرعامل اتحاديه مركزي
تعاونيهاي روستايي ادامه داد :برگزاري
نمايشگاهها در مراكز استانها به دليل تسهيل
در عبور و مرور ميتواند كمك كند تا جمعيت
گستردهاي از كشاورزان و فعاالن اين بخش
از آنها بازديد كنند .اين در حالي است كه
براساس اطالعات دريافتي نمايشگاهها با اقبال
بااليي از سوي مردم و كشاورزان در سالهاي
اخير مواجه بودهاند.

انتقال تكنولوژي به داخل كشور
نيازمند بسترسازي است
از سوي ديگر مرتضي مشكيني ،مديرعامل
تراكتورسازي اروميه ،در گفتوگو با «سبزينه»
درباره تأثير برگزاري نمايشگاه ماشينآالت
كشاورزي در روند انتقال تكنولوژي و عبور
از تحريمها اظهار داشت :در حال حاضر
ماشينآالت توليدي در بخش كشاورزي به
دو بخش مجزا از يكديگر تفكيك ميشوند
كه يك بخش آن مربوط به توليد تراكتور
است .وي در ادامه با بيان اينكه كشور تقريباً
در توليد تراكتور بينياز است ،يادآور شد :در
حال حاضر تمام قطعات تراكتور داخليسازي
شده است؛ بنابراين از اين منظر ديگر دلنگران
بخش كشاورزي در كشور نيستيم ،چرا كه
قادريم نياز كشور را در بخش توليد تراكتور
بهطور كامل تأمين و رفع كنيم .مشكيني ادامه
داد :در حال حاضر بخش تراكتورسازي ايران
و ساير سازندههاي بخش خصوصي تقريباً در
توليد خودكفا هستند .مديرعامل تراكتورسازي
اروميه در ادامه با بيان اينكه در شرايط كنوني
ايران سازنده بهترين ادوات در بخش كشاورزي
است ،ياد آور شد :ادوات مرسوم كشاورزي در
حقيقت نيمه مكانيزه است و اين در حالي
است كه ايران نيازمند ادوات بسيار مدرن در
حوزه كشاورزي است .از اين رو ضرورت دارد
كه در زمينه انتقال تكنولوژي به داخل كشور
نيز بسترسازي شود .وي در ادامه با اشاره به
اينكه  50درصد از زمينهاي كشاورزي زير
پنج هكتار هستند ،يادآور شد :طبيعتاً بسياري
از اين زمينها به صورت دستي و نيمهمكانيزه
در زمينه كاشت ،داشت و برداشت استفاده

میشوند؛ از اين رو ضرورت دارد ماشينآالتي
كه حالت جديد و ترويجي مانند آبياري تحت
فشار و كشتهاي فشرده دارند ،وارد كشور
شوند .مشكيني ادامه داد :در حال حاضر
نمايشگاههاي كشاورزي تهران بيشتر از
سوي كارشناسان و مديران بخش كشاورزي با
استقبال مواجه ميشود و اين در حالي است كه
به روستاييان تنها از طريق نمايشگاه كشاورزي
اطالعرساني میشود.
نمايشگاههایكشاورزي
انتظارات كلي را تأمين نميكند
همچنين محمد جعفری فشاركي ،مديرعامل
مجمع خبرگان كشاورزي ،نيز در گفتوگو
با «سبزينه» با اشاره به پيشرفت تكنولوژي
محصوالت كشاورزي در داخل اظهارداشت:
در حال حاضر برگزاري نمايشگاه بينالمللي
ماشينآالت در روند انتقال تكنولوژي ميتواند
مهم باشد ،اما انتظارات بخش كشاورزي را
نميتواند بهطور كامل برآورده كند .وي با
ت دولت از برگزاري
تأكيد بر لزوم افزايش حماي 
نمايشگاههاي بخش كشاورزي اظهار داشت:
نمايشگاه بايد خروجي قابل قبولي براي فعاالن
بخش كشاورزي داشته باشد؛ از اين رو در
صورت عدم حمايت دولت خروجي آن ميتواند
تا حدودي محدود و در صورت حمايت دولت
وسعت داشته باشد .در اين شرايط حمايت
وزارت جهاد كشاورزي در روند برگزاري
نمايشگاه قطعاً ميتواند تأثيرات مثبتي داشته
باشد .مديرعامل مجمع خبرگان كشاورزي با
اشاره به افزايش جمعيت در سالهاي گذشته
افزود :همزمان با افزايش جمعيت تنها تكنولوژي

در بخش كشاورزي توانست مسائل مربوط به
تأمين غذايي ما را بهبود ببخشد .فشاركي
با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي بايد از
برگزاري نمايشگاهها در كشور پشتيباني كند،
ادامه داد :در حال حاضر يكي از اعتراضات
عمده كشاورزان درباره بودجه سال آينده همين
مسأله است .وزارت جهاد كشاورزي براي تحقق
سياستهاي بخش كشاورزي از طريق افزايش
بودجه بايد بتواند مسائل و مشكالت مربوط به
كشاورزان را در كشور حل و فصل كند .وي با
بيان اينكه بخشي از تكنولوژيهاي مربوط به
كشاورزي به دليل اعمال تحريم وارد كشور
نميشود ،ادامه داد :در اين شرايط شايد با
حضور كشاورزان در نمايشگاههای كشورهاي
خارجي بتوان تكنولوژي مورد نياز را وارد کرد.
فشاركي ،اعمال تحريم را موجب كاهش حضور
شركتهاي خارجي براي حضور در نمايشگاه
بينالمللي ايران عنوان كرد و افزود :به اعتقاد
بنده تكنولوژي مورد نياز كشور را توليدكنندگان
ايراني با تالش ميتوانند بهدست بیاورند ،چرا كه
اعمال تحريم و محدوديتها توليدكنندگان را به
اين فكر مياندازد كه تكنولوژي مورد نياز كشور
را خود بهطور مستقيم توليد كنند .از سوي ديگر
همزمان توليدكنندگان ميتوانند قصوري را كه
در نمايشگاههای بعدي ممكن است ايجاد شود،
اصالح كنند .وي در ادامه با بيان اينكه حضور
فعاالن بخش كشاورزي و بهرهداران فعال در
نمايشگاهها به دليل اعمال تحريم محدود است،
ادامه داد :در حال حاضر به عنوان فعال بخش
كشاورزي انتظار دارم تمامی توليدكنندگان
داخلي با حضور در نمايشگاه بينالمللي
كشاورزي دستاوردهاي خود را عرضه كنند.

توگو با «سبزینه»:
رئيس جهاد كشاورزي كرمانشاه در گف 

مديريتجهاديبايدباخلوصنيتانجامشودتاسببشكوفاييشود

خسرو شهبازي ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه،
در گفتوگو با «سبزينه» با اشاره به مفهوم مديريت جهادي
اظهار داشت :در حال حاضر واژه مديريت جهادي كاري فراتر
از اموري است كه در گذشته بوده؛ بنابراين ضرورت دارد كه
از سوي مسئوالن تمام جوانب آن بهدرستي اجرايي شود .وي
در ادامه با بيان اينكه مديريت جهادي تركيبي از واژه جهاد،
شهادت ،ايثار و از خودگذشتگي است ،يادآور شد :مديريت
جهادي بايد با خلوصنيت و با اعتبارات مشخص و در جاي
خود هزينه شود تا باعث شكوفايي و پيشرفت جامعه و
بهخصوص بخش كشاورزي شود .شهبازي ،با بيان اينكه عمده
مديران فعال در مجموعه سازمان مديران انقالبي ،جهادي و
جهادگر هستند ،يادآور شد :مديران فعال در جهاد كشاورزي
استان تالش بسيار خوبي را در راستاي تحقق مديريت جهادي
انجام دادند؛ بهطوري كه اقدامات آنها در طول يكسال اخير
به افزايش توليد محصوالت كشاورزي در استان منجر شد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ،در ادامه با
بيان اينكه در سالهاي اخير روستاهاي موفقي در زمينه توليد
محصوالت كشاورزي در كشور معرفي شدند ،افزود :امسال از
ميان  10روستاي برتر در زمينه توليد محصوالت كشاورزي،
يكي از روستاهاي كرمانشاه بهعنوان روستاي برتر معرفي شد.
وی افزود :از مهمترين دستاوردهاي مجموعه تحت مديريت

جهاد كشاورزي استان مواردي نظير خودكفايي گندم در سال
گذشته بود؛ بهطوري كه اين استان جزو استانهاي چهارم و
پنجم در زمينه توليد گندم بهشمار ميرود و ساالنه ميانگين
 650هزار تن بهصورت مازاد بر نياز محصوالت كشاورزي در
استان توليد ميشود .شهبازي از توسعه سطح زيركشت كلزا
در كرمانشاه خبر داد و افزود :جهاد كشاورزي كرمانشاه در
مقايسه با چهار سال گذشته سطح زيركشت اين محصول را
به ميزان  11برابر افزايش داده است .همچنين وي از توسعه
نژاد دامهاي صنعتي در اين استان در طول يكسال گذشته
خبر داد و گفت :براي توسعه بخش دامپروري و تأمين گوشت
و شير در يكسال اخير ميانگين  50ميليارد تومان تسهيالت
به كشاورزان استان پرداخت شده است .شهبازي ،با اشاره به
توسعه گلخانههاي استان در سالهاي اخير يادآور شد :طي
دو سال گذشته سطح گلخانههاي استان بهطور میانگین به
دو برابر افزايش يافته است .رئيس جهاد كشاورزي استان
كرمانشاه ،با بيان اينكه اين استان يكي از قطبهاي توليد
محصوالت كشاورزي در كشور بهشمار ميرود ،يادآور شد:
ميانگين محصوالت توليدي كشاورزي كرمانشاه ساالنه بيش
از  5/4ميليون تن ارزيابي ميشود ،اين در حالي است كه
در زمينه كشت و توليد كلزا جزو استانهاي رديف ششم و
در زمينه توليد گندم نيز جزو استانهاي رديف اول كشور

محسوب ميشويم .وي با بيان اينكه در طول سه سال گذشته
ميانگين  45هزار هكتار از اراضي كشاورزي تحت پوشش
آبياري تحت فشار قرار گرفت ،افزود :بيش از  50درصد ار اراضي
كشاورزي ما درسال آينده به سيستم آبياري تحتفشار متصل
خواهد شد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
تصریح کرد :ساالنه  ۳۲۵هزار تن شير در استان توليد ميشود
كه  1/5برابر نياز استان است .در حال حاضر استان كرمانشاه
يكي از بزرگترين صادركنندگان شير به كشورهاي اروپايي
و خليجفارس محسوب میشود و اگر كمبودي در این زمینه
بود ،این صادرات انجام نميشد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان كرمانشاه ،با تأكيد بر اينكه برنامهريزي براي تأمين ميوه
شب عيد در دستوركار قرار دارد ،بيان كرد :در صدد تأمين
یکهزار تن پرتقال و  ۵۰۰تن سيب درختي براي مردم استان
هستيم .وی گفت :سيب درختي از استان آذربايجانغربي و
پرتقال از مناطق شمالي كشور تأمين خواهد شد تا با قيمت
مناسب در اختيار مردم قرار گيرد .شهبازي با بيان اينكه مردم
نگران تأمين ميوه شب عيد نباشند ،افزود :در سنوات گذشته
 ۳۰۰تا  ۳۵۰تن سيب در ايام عيد مصرف ميشد كه امسال
اين ميزان  ۵۰۰تن در نظر گرفته شده و ميزان مصرف پرتقال
نيز بين  ۶۰۰تا  ۷۰۰تن و يكسال نيز  ۹۰۰تن بوده كه امسال
این میزان یکهزار تن در نظر گرفته شده است.

دولت همچنان خريد چاي را ادام ه ميدهد

رشد 5/7برابري درآمد چايكاران از محل تحويل برگ سبز چاي

سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد:
در حمايت دولت از چايكاران ،ميانگين
قيمت دريافتي آنها از هر كيلوگرم چاي
تحويلي به كارخانهها از سههزار و  428ريال
در سال  1389به  19هزار و  542ريال در
سال  97رسيد كه حدود  5/7برابر رشد
دارد .به گزارش «سبزینه» از سازمان برنامه
و بودجه كشور ،يكي از مهمترين اقدامات
صورت گرفته از سوي دولت براي حمايت
از توليد داخلي ،خريد تضميني برگ سبز
چاي است كه در سالهاي اخير تالش شده
عالوهبر رشد مناسب قيمت خريد تضميني،
با تقويت اعتبارات مربوط در قوانين بودجه
ساالنه ،پرداخت مطالبات چايكاران در اسرع
وقت صورت پذيرد .براين اساس ميزان يارانه
پرداختي دولت (با احتساب هزينههاي تبعي)
نيز در دوره ياد شده از  290ميليارد ريال به
یکهزار و  343ميليارد ريال ،يعني حدود

 4/6برابر افزايش يافته است .البته با توجه به
نوسان توليد برگ سبز چاي كه بهطور عمده
ناشي از شرايط آب و هوايي است ميزان يارانه
پرداختي دولت متناسب با ميزان برگ چاي
تحويلي نوسان داشته و در سال  1395با
توجه به خريد تضميني  139هزار تن برگ
سبز چاي برابر یکهزار و  514ميليارد ريال
بوده است .همچنين براي استقرار زنجيره
ارزش مطلوب و هماهنگي سياستهاي
اجرايي در حوزه توليد برگ سبز ،فرآوري و
بستهبندي ،بازاريابي و مصرف چاي كشور،
صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي
كشور با مشاركت چايكاران ،كارخانههاي
چاي ،تجار و دولت حداكثر  49درصد سهام
ايجاد شده كه اكنون تعداد  45هزار و 688
نفر چايكار و  70كارخانه چاي عضو صندوق
ياد شده با سرمايه  560ميليارد ريال بوده و
پيشبيني ميشود در سالهاي آينده تعداد

سهامداران چايكار به  60هزار نفر و صنايع
مربوط به  150كارخانه برسد .مهمترين
اقدامات اين صندوق در سالهاي گذشته در
راستاي تأمين مالي و حمايت از اين بخش
شامل پرداخت تسهيالت يارانهاي براي اجراي
عمليات زراعي باغهای چاي ،نوسازي و
خريد ماشينآالت كارخانههاي چاي ،كمك
به ارتباط مطلوب و تأمين منافع حلقههاي
زنجيره چاي و فراهم كردن نقدينگي براي
تسريع در پرداخت بهاي برگ سبز چاي
خريداري شده از چايكاران بوده است.
در اليحه بودجه سال ،98تمهيداتي اتخاذ شد
تا اعتبارات مربوط به يارانه نهادههاي كشاورزي
و عوامل توليد ،خريد تضميني و تنظيم بازار
محصوالت كشاورزي بهصورت يكپارچه و در
قالب يك رديف متمركز تجميع شود.
از اين رو ظرفيت مطمئنتري براي تأمين
اعتبار خريد تضميني چاي از چايكاران

در قالب رديفي به اعتبار هفتهزار و 500
ميليارد ريال فراهم شده است؛ پيشبيني
اعتبار مورد نياز براي سهم يارانه دولت بابت
خريد تضميني برگ سبز در سال زراعي
پيشرو حدود  150ميليارد ريال است.
گفتنی است ،طبق آمارها در سال  97حدود
 25هزار و  366تن چاي خشك از برگ سبز
توليد داخل استحصال و بهدليل كيفيت باال
بخش عمده آن بهمصرف بازار داخلي و بخشي
به بازارهاي صادراتي عرضه شده است .اكنون
نياز چاي كشور بيش از  105هزار تن است كه
نزديك  25هزار تن آن از محل توليد داخل و
بيش از  75هزار تن آن از محل واردات تأمين
ميشود .براي امسال ،نرخ خريد تضميني
هر كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك از
چايكاران گيالن و مازندران  27هزار و 292
ريال و هر كيلوگرم چاي درجه دو  15هزار و
 283ريال تعيين شد.

خط
سرزمین
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موافقت وزير جهاد كشاورزي
با صادرات گوجهفرنگي بوشهر

نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس گفت :با هماهنگيهاي
انجام شده ،به دستور وزير جهاد كشاورزي ،زمينه صادرات
گوجهفرنگي خارج از فصل استان بوشهر به ميزان  ۱۵درصد كل
محصول توليدي فراهم ميشود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
تسنيم ،سيدكمالالدين شهرياري با بيان اينكه يكي از ظرفيتهاي
استان بوشهر توليد گوجهفرنگي خارج از فصل است ،اظهار داشت:
ساالنه افزونبر  600هزار تن گوجهفرنگي در استان بوشهر توليد
ميشود كه ضمن تأمين مايحتاج بازارهاي داخلي زمينه صادرات اين
محصول فراهم است .وي با بيان اينكه بخش عمدهاي از گوجهفرنگي
خارج از فصل در شهرستان دشتي توليد ميشود ،افزود :براي حمايت
از كشاورزان ،خريد توافقي گوجهفرنگي با همكاري سازمان تعاون
روستايي در استان بوشهر آغاز شده كه از اين طريق گوجهفرنگي
كارخانههاي توليد رب گوجهفرنگي با قيمت توافقي تأمين ميشود.
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس با اشاره به اينكه يكي از
مشكالت كشاورزان استان بوشهر ممنوع شدن صادرات گوجهفرنگي
است ،خاطرنشان كرد :با توجه به اينكه صادرات گوجهفرنگي
ميتواند درآمد كشاورزان اين محصول را افزايش دهد پيگيريهاي
متعددي با وزارتخانههاي صنعت ،معدن ،تجارت و جهاد كشاورزي
انجام شد .شهرياري با اشاره به موافقت صدور  15درصد محصول
گوجهفرنگي خارج از فصل كشاورزان استان بوشهر تصريح كرد :با
پيگيريهاي انجام شده و دستور وزير جهاد كشاورزي مجوز صادرات
 15درصد محصول گوجهفرنگي استان بوشهر معادل  65هزار تن
ابالغ ميشود .وي بيان كرد :با تحقق اين مهم يكي از مطالبات
كشاورزان گوجهفرنگي كار استان بوشهر محقق ميشود.

كشاورزانمرزنشينگلستان
بهزهكشيزمينهااميدبستهاند

كارشناسان امر معتقدند تسريع در اجراي طرح زهكشي اراضي شورهزار
شمال گلستان تحول در توليد و اقتصاد مرزنشينان استان ايجاد ميكند
و در سالهاي اخير اقدامات رو به جلو براي اجراي آن صورت گرفته و
بارقه اميد را در دل كشاورزان بهوجود آورده است .به گفته كارشناسان
حوزه آب و خاك در گلستان ،بخش وسيعي از زمينهاي شمال استان
بهدليل اقليم نيمهخشك ،نوع بافت خاك و شوري امكان كشت قابل
قبولي نداشته كه با اجراي طرح زهكشي قابليت بهبود كاشت و افزايش
توليد دارد .در كشاورزي هدف از زهكشي ،فراهم كردن محيطي
مناسب براي رشد ريشه گياه از لحاظ تهويه و شوري است؛ ولي در
تعريفي جامعتر ميتوان گفت زهكشي بهمعني خارج شدن طبيعي
يا مصنوعي آب مازاد از يك منطقه است .كنترل و جلوگيري از شور
شدن زمين ،كنترل و جلوگيري از ماندآبي شدن ،كنترل فرسايش و
سيل ،حفاظت از محيط زيست ،سالمت عمومي و بهداشت ،جلوگيري
از راكد شدن آب و ايجاد بوي تعفن و نامطبوع در محيط مزرعه ،به
زيركشت بردن اراضي جديد ،زودتر گرم شدن خاك در فصل بهار،
شروع زودتر عمليات كشاورزي ،كيفيت و كميت بهتر محصوالت،
حفاظت از ابنيه و تأسيسات عمومي و توسعه روستايي و امنيت غذايي
ازجمله مزاياي مهم اجراي طرح زهكشي است .شركت آب منطقهاي
گلستان ،مطالعات زهكشي را در سطح  450هزار هكتار اين استان
در سال  1390آغاز كرد و براساس اين مطالعات  280هزار هكتار از
زمينهاي اين خطه داراي اولويت اجراي طرح زهكشي شناخته شد.
اجراي اين طرح مهم تحولزا در اقتصاد ساكنان شمالي گلستان كه
نيازمند سرمايهگذاري كالن است ،صرفاً با استفاده از منابع استاني
امكانپذير نبوده و مسئوالن ارشد استان را بر آن داشت تا با طرح آن در
جريان سفر آذرماه سال  1393رئيسجمهوري به اين استان ،مصوبه
اجرايي در سطح  22هزار هكتار از زمينهاي واقع در شهرستانهاي
مرزي و محروم گنبدكاووس ،تركمنُ ،گميشان و آققال را دريافت
كنند .اكنون تالش دستگاههاي مرتبط با اجراي اين طرح در سطح
 10هزار هكتار نتيجه داد و بخشي از كشاورزان مرزنشين بهويژه در
ُگميشان از مزاياي آن بهرهمند شدهاند .موفقيت در نتيجهگيري اجراي
طرح زهكشي در سطح  10هزار هكتار از زمينهاي شمال گلستان،
باعث شده تا پوشش كامل زهكشي زمينهاي شورهزار شمال استان
در دستوركار كارگروههاي مرتبط در استان قرار گرفته و باعث شده تا
در كارگروه اقتصاد مقاومتي هم مصوبهاي براي شتاب بخشيدن به
اجراي آن ابالغ شود .براساس دادههاي شركت آب منطقهاي گلستان
و مطابق مصوبات كارگروه اقتصاد مقاومتي استان  52هزار هكتار از
زمينهاي داراي مشكالت زهكشي در دستوركار اين شركت براي
اجراي عمليات زهكشي در مرحله دوم قرار گرفته است .عالوهبر اين،
سيدمناف هاشمي ،استاندار گلستان ،براي سرعت بخشيدن به ادامه
عمليات طرح زهكشي زمينهاي شمال استان ،نشستي با سعيد
محمد ،فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا ،در آذرماه امسال برگزار
كرد كه منجر به توافق براي اجراي طرح زهكشي در سطح  100هزار
هكتار ديگر توسط قرارگاه مربوطه شد .در همين ارتباط معاون طرح
و توسعه شركت آب منطقهاي گلستان به اهميت اجراي زهكشي در
زمينهاي شمالي استان اشاره كرد و گفت :عمليات اجرايي اين طرح
اقتصادي با تخصيص اعتبار و انتخاب پيمانكار در قالب دو اولويت 10
و  12هزار هكتاري كليد خورد كه اولويت اول انجام شده و بخش
 12هزار هكتاري در دو شهرستان بندرتركمن و آققال افزونبر 20
درصد پيشرفت فيزيكي دارد .داوود گيلك در رابطه با اجراي طرح
در اراضي بندرتركمن و آققال افزود :كنترل و رفع سيالبهاي فصلي
و روانابها ،بهبود وضعيت خاك ،افزايش توليد و درآمد كشاورزان
و ايجاد اشتغال پايدار از مزاياي اين طرح است .به گفته وي ،اعتبار
امسال براي اجراي طرح زهكشي زمينهاي شمال استان  120ميليارد
ريال در نظر گرفته شده كه اين اعتبار به استان تخصيص يافته است.
معاون طرح و توسعه شركت آب منطقهاي گلستان اضافه كرد :اعتبار
پيشبيني شده براي اجراي طرح زهكشي زمينهاي شمال استان
در سال آينده 150 ،ميليارد ريال است .وي با اشاره به اينكه شتاب
دادن براي پوشش كامل طرح زهكشي در سطح  280هزار هكتار
از زمينهاي گلستان مشاركت همهجانبه را ميطلبد ،گفت :هرچند
منابع تخصيصي و پيگيري استاندار و ساير مديران ذيربط گلستان
تاكنون مفيد فايده بوده است؛ اما استفاده از ظرفيت بخش خصوصي
باعث شتاب بيشتر در اجراي طرح خواهد شد .فرماندار ُگميشان
بهعنوان يكي از شهرستانهاي ذينفع در اجراي طرح مزبور با تأكيد
بر ضرورت زهكشي زمينهاي كشاورزي منطقه گفت :تاكنون اجراي
طرح زهكشي در بخشي از زمينهاي شهرستان باعث افزايش راندمان
توليد در واحد سطح از  500كيلوگرم به  3500كيلوگرم شده است.
اميرشير توماج معتقد است پوشش كامل اين طرح ،اقتصاد مرزنشينان
استان گلستان را متحول خواهد كرد .به گفته وي ،در شهرستان
ُگميشان  68هزار هكتار زمين زراعي بهويژه در حوزه كشت جو ،گندم
و كلزا و  35هزار هكتار مرتع وجود دارد .با توجه به اهميت اجراي طرح
زهكشي كشاورزي در گلستان ،كارشناسان حوزههاي آب و كشاورزي
استان معتقدند جذب اعتبار براي شتاب دادن به اجراي طرح زهكشي
در اين خطه بهويژه در زمينهاي شورهزار مناطق شمالي براي بهبود
وضعيت اصالح خاك ،حفاظت از آب و خاك ،افزايش توليد ،تثبيت
شغل در حوزه كشاورزي ،بهبود اقتصاد ساكنان مرزي و ممانعت از
مهاجرت آنها شهرها و مقابله با تهديد ريزگردها از ضروريات است.
استان گلستان با داشتن  667هزار هكتار زمين كشاورزي از قطبهاي
مهم توليد كشور بهشمار ميرود و اجراي طرح زهكشي در شمال
استان براي افزايش راندمان آب ،استفاده از نهادهها و توليد و اشتغال در
منطقه بسيار ضروري است .اقتصاد اصلي جمعيت يكميليون و 863
هزار نفري گلستان بر پايه كشاورزي و دامپروري استوار است.

