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روی خط
معاون وزارت جهاد كشاورزي:

سرمازدگي ۱۲هزار ميليارد تومان
به باغداران خسارت زده است

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني گفت :سرمازدگي بيش از  ۱۲هزار
ميليارد تومان به باغها و مزارع كشاورزي كشور خسارت زده است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،محمدعلي طهماسبي در حاشيه مراسم تجليل از
كشاورزان برتر استان قزوين اظهار داشت :به كشاورزان قزوين تبريك ميگويم
كه هفت نماينده كشوري در ميان بهرهبرداران نمونه كشوري دارند و اين
موفقيت نشان ميدهد جايگاه استان قزوين در عرصه كشاورزي باالست .وي
بيان كرد :كشاورزان الزم است چند كار مهم انجام دهند و در گام اول باغداران
نهالهايي را انتخاب كنند كه اصالت داشته باشد و آنها را از نهالستانهاي مجاز
تهيه كنند و نكته ديگر اينكه در صورت جابهجايي مراقب باشند تا همراه با
آفت نباشد و آسيب نبينند .معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني تصريح
كرد :اخيرا ً طرح خوبي به نام «طرح فراز» در كشور آغاز شده كه استانهاي
زنجان ،قزوين و همدان پيشگام آن هستند كه با داربستي كردن انگور نسبت
به كاهش هزينهها و كيفي شدن محصول اقدام كردهاند كه بايد ادامه پيدا كند
تا بتوانيم كميت و كيفيت محصول را باال ببريم كه در اين راستا تسهيالت الزم
داده ميشود .طهماسبي يادآورشد :سرشاخهكاري از ديگر موارد مهمي است كه
بايد انجام شود براي نمونه استان قزوين از مناطق گردوخيز است و در ضياءآباد
يك محصول برند توليد ميشود كه از نظر ژنتيكي و رقم نمونه است و هر سال
كه سرمازدگي باغداران را دچار مشكل ميكند با سرشاخهكاري ميتوان از
اين خسارت جلوگيري كرد .وي بيان كرد :سرشاخهكاري با كمك كارشناسان
داخلي و خارجي انجام ميشود و با ارائه آموزشهاي الزم ياد ميدهيم تا
كشاورزان هرسكاري در سطح وسيعي را شروع كنند تا براي سرماي دير رس
بهاره آماده باشند و در اين راستا ماشينآالتي كه مورد نياز است بايد تهيه
و در باغها تعبيه شده و مورد استفاده قرار گيرد .طهماسبي در ادامه درباره
خسارت سرمازدگي در كشور يادآور شد :امسال سرمازدگي حدود  ۱۱تا ۱۲
ميليارد تومان به باغها و مزارع كشور خسارت زده كه بيشترين خسارت در
قزوين بوده است .وي اظهار داشت :با اجراي طرح گلخانهاي ،ساخت سايبان
و سيستمهاي هواده و دمنده ميتوانيم از خسارتهاي حوادث غيرمترقبه كم
كنيم .معاون وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني تصريح كرد :وقتي يك باغدار
قادر است با دريافت تسهيالت  ۵۰ميليون تومان از يك باغ  ۷۰تن برداشت
محصول داشته باشد و محصول خود را تا  ۲۰سال بيمه كند ،چرا نبايد از
اين حمايت برخوردار شود .وي يادآور شد :تسهيالتي كه براي طرح فراز داده
ميشود هيچ سقفي ندارد و اين فرصت خوبي است كه ميتواند به افزايش چند
برابري برداشت محصول كمك كرده و از خسارات هم بكاهد؛ لذا انتظار داريم
مورد توجه كشاورزان و باغداران قرار گيرد كه در حال حاضر طرح فراز در كشور
آغاز شده و براي نمونه در سطح  ۳۰۰هزار هكتار باغ گردو اجرا شده است.
اولويت امسال ،كشت در اراضي شيبدار
طهماسبيدربارهبرنامههايمهمامسالهماظهارداشت:كارهايپيشبيني
شده در ابتداي سال جاري با شدت ادامه دارد و كشت در اراضي شيبدار
هم در اولويت است .وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات سيب براي
كنترل بازار شب عيد پيشبينی شده است ،گفت :واردات سيب نداريم؛ زيرا
در سال قبل حدود  ۷۰۴هزار تن سيب صادر شد و امسال هم در هشتماه
بيش از  ۲۰۷هزار تن سيب صادر شده و نيازي به واردات نداريم و به ميزان
كافي ذخيرهسازي در سردخانه صورت گرفته و اگر برخي براي فروش سيب
با قيمت بيشتر طمع نكنند و احتكاري صورت نگيرد و محصولي خراب
نشود ،هيچ مشكلي در تأمين و توزيع ميوه مرغوب و باكيفيت نداريم.

كشاورزان«رابر»خواستار
توقف پروژه انتقال آب كرمان شدند

بيش از  200نفر از كشاورزان شهرستان رابر و شهرهاي جنوب استان كرمان
با حضور در استانداري كرمان ،خواستار توقف پروژه تونل انتقال آب از سد
صفارود به كرمان شدند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،استان پهناور كرمان
مقام نخست كشور را در سطح زيركشت گردو و جايگاه دوم را در برداشت
اين محصول طي سالهاي گذشته به خود اختصاص داده است .عمدهترين
برداشت و باغهای گردوي استان كرمان در شهرستانهاي بافت و رابر قرار
دارد و به لحاظ درآمدزايي از كشتهاي محبوب در اين شهرستانها محسوب
ميشود و همچنين تاكنون از راه كشاورزي و دامداري مانع كوچ عده بسياري از
روستانشينان ،عشاير و مردم اين منطقه به شهرهاي بزرگتر شده است .به گفته
كشاورزان معترض امسال بهعلت كمآبي و آفات برداشت محصول گردو در اين
مناطق نسبت به سالهاي گذشته بيش از  50درصد كاهش يافته و محصوالت
نسبت به گذشته از كيفيت كمتري برخوردارند .آنان افزودند :پروژه انتقال آب از
سد صفارود شهرستان رابر به كرمان عالوهبر خسارت به سرشاخههاي رودخانه
دائمي هليلرود ،تاالب جازموريان ،محيط طبيعي ،جانوري و حتي انسانهاي
تمامي شهرستانهاي جنوبي ،استان كرمان خسارتهاي جبرانناپذيري وارد
ميكند .اين كشاورزان به خشك شدن باغها و نداشتن آب آشاميدني در
برخي از روستاهاي گنجان ،سيه بنوئيه ،اسكر ،كبير و ديگر روستاهاي متأثر
از اين پروژه دانستند و خواستار رسيدگي مسئوالن به مشكالت آنان شدند.
نمايندگان كشاورزان معترض از رسانهها خواستند تا صدايشان درباره سالها
خسارت ناشي از پروژههاي اشتباه به درختان و مزارع اين شهرستان را به گوش
مسئوالن برسانند .اين افراد با بيان اينكه شهرستان رابر بهعنوان قطب باغهای
گردوي استان از امكانات كمتري نسبت به ساير استان برخوردار است ،افزودند:
از مسئوالن ميخواهيم كه كشاورزي و باغداري را بهعنوان تنها راه درآمدزايي
از اين شهرستان نگيرند؛ زيرا اين پروژه موجب از بين رفتن كشاورزي ،بيكاري و
ايجاد معضالت اجتماعي بسياري در استان كرمان ميشود.
پروژه انتقال آب ،كشاورزي اين منطقه را از بين ميبرد
يكي از كشاورزان حاضر در استانداري كرمان نيز گفت :تونل انتقال آب سد
صفارود به كرمان درختان منطقه جنوب و جنوبغرب استان كرمان را خشك
و منابع آب آشاميدني اين منطقه را از بين برده است .موسي شمسالديني
افزود :ما بهدنبال دريافت خسارت از مسئوالن نيستيم و ميخواهيم تنها
باغهای اجدادي ما از بين نروند .وي با بيان اينكه مانع پروژههاي دولتي
نميشويم ،اظهار داشت :اين پروژه اگر بهصورت روكار اجرا شود به كشاورزي
منطقه آسيب كمتري وارد ميكند؛ اما اجراي اين پروژه بهصورت عميق در
زير زمين سفرههاي آبي منطقه را به مخاطره مياندازد .اين كشاورز روستاي
گنجان رابر بيان كرد :انتقال آب رابر به مركز استان كرمان  100درصد
كشاورزي اين شهرستان را تحتالشعاع قرار ميدهد و بيش از دو هزار هكتار از
مزارع و باغها رابر تاكنون بهعلت اجراي ناصحيح اين پروژه خشك شده است.
وي عنوان كرد :اداره كل آب منطقهاي استان كرمان براي پرداخت خساراتها
مبلغي بسيار كمتر از ارزش واقعي درختان پيشنهاد داده و تاكنون اجرايي
نشده است .شمسالديني ادامه داد :اين پروژه هماكنون در حال اجراست و
برخي از مسئوالن به حق مردم توجهي ندارند .غالمرضا حسينخاني ،ديگر
كشاورز اين منطقه ،هم گفت :هيچكس به فرياد ما نميرسد و مسئوالن تنها
شعار احقاق حق دارند؛ زيرا حق مردم پايمال ميشود .حسينخاني تأكيد كرد:
شهرستان رابر از بيآبي رنج ميبرد و احتياج به سدي براي كشاورزي منطقه
دارد .وي ادامه داد :با اين وضع مسئوالن آب موجود شهرستان را به مركز
استان كرمان انتقال ميدهند و با اين اقدام كشاورزي چند ده ساله شهرستان
رابر در حال از بين رفتن است.
مسئوالن به خسارات مردم رابر توجهي نميكنند
همچنين جعفر شمسالديني ،كشاورز رابري ،گفت :پروژه انتقال آب از
شهرستان رابر به طول  270كيلومتر به كشاورزي و دامداري اين منطقه و
جنوب استان كرمان خسارت وارد ميكند .وي با بيان اينكه مسئوالن ابتدا
اعالم كردند تونل انتقال آب از روي زمين منتقل ميشود ،افزود :مسئوالن
از مشكالت مردم اطالع دارند؛ اما به آن رسيدگي نميكنند .شمسالديني
تصريح كرد :دادگاه ممنوعيت پروژه انتقال آب از صد صفارود به كرمان را اعالم
كرده؛ اما قاضي ديگر خسارات ناشي از اين پروژه را ناديده ميگيرد و دستور
به ادامه كار ميدهد .اين كشاورز رابري تأكيد كرد :آب منطقه و منبع درآمد
شهرستانهاي رابر و مناطق جنوب استان كرمان در حال خشك شدن است
و مسئوالن ميخواهند آب مركز استان و ديگر شهرستانها از اين مناطق
تأمينشود.

زراعت و باغبانی
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شيرزاد مطرح کرد
حسين 

رقم خوردن نوسانات ارز بهنفع بازار زعفران
سبزینه

مهدیه ومسه

حسين شيرزاد ،معاون وزير جهاد كشاورزي
و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي
كشور ،در حاشيه نشست تعاونيهاي
تخصصي محصولي زنجيرههاي ارزش
كشاورزي با محوريت زعفران عنوان کرد:
سازمان مركزي تعاون روستايي كشور
با شروع فصل برداشت زعفران در سال
جاري و رصد بازار متوجه شد كه قيمت
گل زعفران روند صعودي خوبي داشته
است؛ اما متأسفانه در همين ايام با ورود
عوامل واسطه و سودجو و تباني آنها در
بازار ،قيمت زعفران ظرف مدت كوتاهي
با شيب كاهنده روبهرو شد و در همين
راستا با ورود شبكه تعاون روستايي استان
خراسان رضوي و اتحاديه ملي باغداران به
بازار زعفران و خريد بيش از  ۸۰۰تن گل
زعفران (معادل هشتتن زعفران خشك)
با  ۱۷مركز خريد فعال در فصل برداشت
و خريد و فروش بيش از  4/5تن زعفران
كه توسط اتحاديه تعاوني توليد انجام شد،
تعادل تا حد نسبتاً قابل قبولي در بازار ايجاد
و از روند نزولي قيمت زعفران در بازار تا حد
زيادي جلوگيري کردیم.
وي در ادامه گفت :از سوي ديگر با پيگيري
انجام شده توسط اتحاديههاي تعاوني
روستايي و اتحاديه تعاونيهاي روستايي
استان به ظرفيت سه تن تأييد و مراحل
نهايي اجرايي انبار اتحاديه تعاوني توليد
استان نيز به ظرفيت سهتن در حال پيگيري
بوده كه در صورت تكميل و تأييد اين
انبارها كل ظرفيت انبارهاي بورس استان
با احتساب ظرفيت شركت زرينزعفران
مشرق زمين بالغبر  ۱۳تن خواهد شد.
البته تصويب و راهاندازي قراردادهاي اختيار
معامله زعفران نگين و پوشال و مشخصات
قرارداد مربوط به آنها در تاريخ 97/7/16
توسط بورس كاال موفقيت بزرگي براي بازار
زعفران بود.
شيرزاد اظهار كرد :اين سازمان بهدنبال
تشويق تمامی تعاونيهاي روستايي و توليد
استاني ،حداقل  ۳۰استان براي حضور در
اين بازار و آماده است تا بهعنوان بازوي
اجرايي بورس در حوزه ترويج اين نوع از
معامالت در جامعه كشاورزان همكاري
کند .كما اينكه تاكنون كارگاههاي آموزشي
متعددي در ارتباط با اختيار معامله و نقش
آن در كاهش ريسك و آموزههاي بورسي
براي كشاورزان شبكه و مديران عامل
اتحاديهها و تعاونيهاي توليد در درون
سازمان و در استانها برگزار کردهایم .وي
يادآور شد :براي بازگشايي نماد سپرده
كااليي ،نيز اتحاديه تعاون روستايي استان
از مبلغ  ۷۴ميليارد ريال ضمانتنامه بانكي
درخواست شده توسط بورس كاال تاكنون
مبلغ  ۴۴ميليارد ريال ضمانتنامه بانكي
به انضمام  ۲۲۰ميليارد ريال چك بهعنوان
تضمين به بورس كاال ارائه کرده كه با
پيگيريها و تالش مجدانه انجام شده توسط
سازمان تعاون استان در دو تا سهماهه اخير
نماد سپرده كااليي اتحاديه كه در سال  ۹۶با
ظرفيت یکهزار و  100كيلوگرم فعال بوده
از تاريخ  97/10/12با ظرفيت سهتن مجددا ً
بازگشايي و كشاورزان استان براي تحويل
زعفران خود به اين انبار مراجعه میکنند.
اين مقام مسئول ادامه داد :الزم است در اين
رابطه توضيحي دهم كه در روش سپرده

كااليي هر شخص حقيقي يا حقوقي با
اخذ كد بورس اوراق بهادار (سهام) ميتواند
زعفران خود را بدون واسطه به انبار پذيرش
شده از سوي بورس عرضه و در صورت تأييد
خصوصيات فيزيكي و شيمیايي زعفران
توسط آزمايشگاه معتبر ،رسيد انبار بهنام
صاحب كاال صادر و پس از يكروز كاري نيز
گواهي سپرده كاال براي آن صادر ميگردد.
دارنده اين گواهي تا زمان تعيين شده در برگه
سهام ميتواند با پرداخت هزينه انبارداري
زعفران خود را در انبار بورس نگهداري يا
هر زمان كه اراده کند با مراجعه به كارگزاري
ميتواند زعفران خود را به فروش برساند.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي
كشور افزود :با توجه بهرفع مشكالت موجود
براي اخذ ضمانتنامه بانكي و محدوديت
منابع مالي موجود در شبكه و تسهيل روند
اخذ تضامين الزم توسط بورس و افزايش
ظرفيت انبارهاي بورس از سهتن به  ۱۰تن،
شبكه تعاون روستايي استان خراسان رضوي
ميتواند با دخالت مؤثر در بازار زعفران ،ضمن
ايجاد تعادل نسبي و جلوگيري از تغييرات
غيرمعمول در بازار از يكسو و آشنا کردن
كشاورزان به بازارهاي جديد ايجاد شده در
حوزه زعفران نظير سپرده كاال و معامالت
آتي از سوي ديگر با فروش زعفران به باالترين
قيمت توسط خود كشاورز و بهرهمندي از سود
واقعي زعفران ،بدون نياز به حضور مستقيم
دولت در بازار زعفران انتظارات الزم از شبكه
در تنظيم بازار زعفران را برآورده سازد.
رئيس سارمان مركزي تعاون روستايي ايران
گفت :اما به نظر من تضامين درخواستي
از انبارها باالست و بيمهنامه انبارها هزينه
سنگيني را به اتحاديهها تحميل ميكند.
مسأله وثايق نيز ازجمله مشكالت قابل توجه
است .وي در ادامه اين مطلب ابراز كرد :بايد
بورس سعي كند تا ميزان وثايق را درباره
انبارداري بخش كشاورزي تعديل كند .در
حال حاضر تجهيز منابع مالي الزم براي ورود
گستردهتر در بازار زعفران به كمك شبكه
تعاون روستايي كشور در مرحله نهايي است.
شيرزاد ادامه داد :در استان خراسانجنوبي
هم با وجود حدود  ۳۸هزار زعفرانكار ،ميزان
توليد زعفران بيش از  ۵۵تن گزارش شده
است كه ميزان بارندگيها ،نوسازي اراضي،
سرما و شوري آب در افت برداشت زعفران
مؤثر بوده؛ اما در راستاي خريد توافقي اين
محصول ،يك مركز خريد توافقي زعفران
در شهرستان قائنات (قطب توليد زعفران

استان) توسط اتحاديه تعاون روستايي اين
شهرستان راهاندازي شد و از طريق رسانهها و
جرائد اطالعرساني الزم به كشاورزان استان
ارائه شد و با وجود عدم تمايل كشاورزان
استان به فروش محصول زعفران در قالب
گل و فروش بيش از  ۸۰درصد محصول
زعفران در سطح استان بهصورت دسته كه
در دستورالعمل خريد زعفران ،اين موضوع
پيشبيني نشده بود ،ميزان بيش از ۲۰۰
كيلو گل زعفران توسط مركز خريد اتحاديه
تعاون روستايي شهرستان قائنات خريداري
شد .وي يادآوري كرد :البته تشكلهاي اين
استانها آمادگي بيشتري نيز جهت خريد
توافقي زعفران را در صورت تأمين منابع مالي
در قالب تسهيالت دارند و با توجه به بنيه
مالي پايين و عدم نقدينگي تشكلهاي تحت
پوشش اين سازمان براي انجام خريد توافقي
تالشها از سوي نمايندگان محترم مجلس
هر دو استان جهت اخذ تسهيالت و كمك
به سازمان تعاون روستايي كشور در راستاي
تثبيت قيمت زعفران همچنان ادامه دارد.
معاون وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد:
درحالحاضر متوسط قيمت خريد زعفران
در سطح اين دو استان عبارتست از :قيمت
سوپر نگين از قرار هر كيلو  ۱۰تا  ۱۱ميليون
و  500هزار تومان ،قيمت نگين از قرار هر
كيلو  ۹تا  ۹ميليون و  500هزار تومان ،قيمت
سرگل از قرار هر كيلو هشتميليون و 600
هزار تومان ،قيمت پوشال مرغوب از قرار
هر كيلو هشتميليون تومان ،قيمت پوشال
معمولي از قرار كيلو هفت تا هفتميليون و
 800هزار تومان و قيمت دسته از قرار هر
كيلو ششميليون و  500هزار تومان در بازار
معامله ميشود كه با مداخلهگري هدفمند
سازمان مركزي تعاون روستايي بهدنبال
قيمتهاي منصفانهتر و عادالنهتر محصول
زعفران هستیم .طي ماه گذشته مراكز خريد
و آزمايشگاهها شناسايي شدهاند و بهزودي با
قدرت و منابع بيشتري با استفاده از تجربه
سال قبل وارد ميدان خواهيم شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :با توجه به
ايام تعطيالت كريسمس و ژانويه و مشكالت
مرتبط با پيمانسپاري ارزي بازار صادراتي
بيشتر نظارهگر تحوالت آتي است و اينكه
معموالً در سهماه پاياني سال ،بازار داخلي
زعفران راكد و خريد و فروش كمتري در
بازار صورت ميپذيرد.
سازمان مركزي تعاون روستايي كشور ،خريد
و فروش توافقي محصول زعفران را در حال

حاضر در دستوركار خود قرار داده است و
سعي دارد كه با آرامي و بدون تنش وارد بازار
زعفران شود؛ اما به نظر من اين پديده گذرا
و مقطعي است و نرخ ارز در آتيه قطعاً بازار
خارجي زعفران را داغ خواهد كرد .وي ادامه
داد :خريد توافقي زعفران هم روشي است
كه در مسير قانون عرضه و تقاضا در بازار
آزاد و پيشبينيهاي انجام شده در طرح
جامع ساماندهي خريد و فروش محصوالت
كشاورزي (نوع ،ارزش هر كيلوگرم و مقدار
وزني معين شده) براساس قراردادهاي
تنظيم شده فيمابين صورت پذيرفته و
اقدام به خريد و فروش انواع محصول زعفران
ميشود .در ضمن هر نوع محصول زعفران
داراي استانداردهاي خاص خود بوده و
رعايت آن براي هر محصول الزامي است.
شيرزاد خاطرنشان كرد :اين عمليات در
قالب طرح جامع ساماندهي خريد و فروش
محصوالت كشاورزي توافقي صورت پذيرفته
و مجموع امور و فعاليتهاي زيرمجموعه اين
فرآيند براساس مفاد طرح مذكور پيشبيني
و تعيين شده و اين طرح با مسئوليت نظارت
و كنترل واحدهاي ذيربط و با اجراي
عملياتي اتحاديهها و شبكههاي تعاونيهاي
كشور در كل استانها انجام ميپذيرد كه
هماكنون نيز اتحاديهها و شبكه تعاونيهاي
روستايي كشور بهصورت عملي اين طرح را
در باب محصول زعفران در دو استان مذكور
اجرا ميکنند ،در حال حاضر منابع مالي
قابل توجهي را به اتحاديههاي ملي تزريق
كردهايم و با تجهيز منابع بانكي جديد كه در
مراحل پاياني خود قرار دارد سعي ميكنيم با
حجم خريد بيشتري در اين دو استان وارد
بازار شويم تا به كمك مكانيزم عرضه بورسي
با روش نقديـ اعتباري اقدام به فروش کنیم.
رئيسسازمانمركزيتعاونروستاييايراندر
پايان گفت :به نظر من زمان تأسيس صندوق
كااليي زعفران با كمك بورس و تعدادي از
بانكهاي خصوصي فرارسيد؛ متأسفانه بانك
كشاورزي تمايل جدي براي ورود در اين
حوزه نشان نميدهد؛ البته همه دستگاهها
بايد تالش كنند كه جهت سهولت صادرات،
به موازات اين خريدها محدوديتهاي تعهدات
ارزي زعفران برداشته و قاچاق زعفران به
موازات آن كنترل شود و نبايد بگذاريم تا برخي
از كشورهاي همسايه وارد فضاي كاذب رقابتي
با كشورمان در اين حوزه شوند .اطمينان دارم
بهعنوان يك فرصت ،نوسانات نرخ ارز بهنفع
بازار آتي زعفران رقم خواهد خورد.

يكند
تعلل در تأمين ارز ،بازار برنج را با مشكل روبهرو م 
دبير انجمن واردكنندگان برنج ،با انتقاد از تأخير
بانك مركزي در تخصيص ارز براي واردات برنج
گفت :هرچه زمان واردات به تعويق بيفتد ،با
افزايش بيشتر نرخ در بازارهاي خارجي مواجه
خواهيم شد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر،
مسيح كشاورز گفت :صدور مجوز از سرگيري
واردات برنج پس از پايان فصل برداشت كه از
سوي وزارت جهاد كشاورزي و با هدف تأمين
نياز ،مديريت بازار و ممانعت از افزايش قيمتها
انجام شده است ،تصميمي درست و بهموقعي
بود؛ اما متأسفانه عدم تخصيص ارز از سوي
بانك مركزي ،آثار آن را خنثيكرده است.
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران افزود:
درحاليكه در نيمه اول سال جاري ،نزديك
به  ۸۵۰هزارتن برنج از سوي بخش خصوصي
وارد و در بازار عرضه شده است ،بهدليل وجود
تقاضا و كاهش عرضه ،قيمت برنج وارداتي سير
صعودي آغاز كرده كه با تصميم بهموقع وزارت
كشاورزي براي از سرگيري واردات ،اين روند
متوقف شد.
افزايش قيمت برنج
در بازارهاي جهاني
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت تنها
شامل برنج وارداتي نبود و قيمت توليدات
داخلي نيز روندي صعودي داشته است،
ح كرد :بهدليل افزايش قيمت برنج
تصري 
داخلي ،اين محصول از سبد كاالي بسياري
از مصرفكنندگان خارج شد ه است و در
صورت ادامه روند كنوني و عدم تخصيص ارز
به واردكنندگان ،قيمت برنج وارداتي نيز مجدد
در كانال صعودي قرار ميگيرد .دبير انجمن
واردكنندگان برنج ايران گفت :باتوجه به حل
مشكل با طرف هندي ،انتظار ميرود بانك
مركزي با حساسيت بيشتري به تخصيص
ارز به واردات برنج بهعنوان كاالي اساسي
توجه داشته باشد .وي با اشاره به اينكه زمان

متأسفانه تخصيص ارز بهصورت قطر ه چكاني
انجام ميگيرد و عمليات تأمين آن در بانك
مركزي بسيار كند در جريان است كه اگر اين
روند ادامه يابد ،قطعاً مشكالتي در تنظيم بازار
ايجاد ميشود.

چنداني به پايان دوره لغو ممنوعيت واردات از
ح داد:
ابتداي تيرماه باقي نماند ه است ،توضي 
متأسفانه وجود اين تفكر كه ارز در كشور حفظ
و بهصورت قطرهچكاني تزريق شود ،مشكلساز
شد ه است؛ درحاليكه هرچه از زمان فصل
برداشت فاصله بگيريم عرضه برنج در بازارهاي
جهاني كاهش و قيمتها افزايش مييابد
و اين رفتار ،تنها موجب خارجشدن مقدار
بيشتري ارز براي خريد مقدار مشخصي برنج
ميشود .كشاورز ادامه داد :متأسفانه برخي با
اظهارنظرهاي غيركارشناسي ،در مسير اجراي
تصميمات دولت سنگاندازي ميكنند ،بدون
اينكه به تبعات منفي آنچه اتفاق ميافتد،
توجه داشته باشند .وي با بيان اينكه برخي
به از سرگيري واردات برنج اعتراض كردهاند،
ح داد :متأسفانه آمار ارائه شده درباره
توضي 
توليد و مصرف ،با واقعيتهاي جاري در بازار
تطبيق ندارد كه اگر اينگونه بود با كاهش
عرضه برنج وارداتي در بازار نبايد قيمت برنج
اعم از توليد داخلي و وارداتي افزايش مييافت.

سرانه مصرف  ۳۸كيلوگرم برنج
نادرست است
كشاورز در نظر گرفتن عدد سهميليون تن
مصرف ساالنه برنج با استناد به جمعيت
 ۸۰ميليون نفري و سرانه  ۳۸كيلوگرم را
تحليل آماري نادرستي دانست و تصريح
كرد :ميزان توليد داخل  2/2ميليون تن اعالم
شده كه با استناد به عدد سهميليون تن،
نياز كشور به واردات را  ۸۰۰هزار تن اعالم
ميكنند؛ درحاليكه در نيمه اول امسال،
بخشخصوصي نزديك به  ۸۵۰هزارتن برنج
وارد و در بازار عرضه كرده است .وي ادامه داد:
هرآنچه برنج در نيمه اول سال وارد شده ،در
بازار عرضه شده؛ ولي بهدليل وجود تقاضا،
قيمتها افزايش يافت ه و اين نشاندهنده آن
است كه ميزان توليد يا سرانه مصرف ،براساس
واقعيتها تخمين زده نميشود .دبيرانجمن
واردكنندگان برنج ايران با بيان اينكه با اعتبار
واردكنندگان ،برنج به بنادر كشور وارد شده
است ،اظهار داشت :اين در شرايطي است كه

 ۱۰۰هزارتن برنج در گمركات
معطل تخصيص ارز است
وي ادام ه داد :واردكنندگان با اعتبار خود
برنج وارد كردهاند؛ اما بهدليل عدم تأمين ارز
۱۰۰هزارتن از آن در مبادي ورودي و گمركات
متوقف شد ه است و در صورت تداوم اين روند
اعتبار آنها نزد طرف تجاري خارجي از دست
ميرود و در شرايطي كه كشور تحت تحريم
است ،اين نوع رفتار نميتواند اتفاق خوبي
باشد .كشاورز با بيان اينكه تنها واردكنندگان
از اين روند آسيب نميبينند ،تصريح كرد:
تأخير در واردات برنج ،به كاهش عرضه منتهي
ميشود كه نتيجهاي جز افزايش قيمت ندارد
و آسيب اين افزايش قيمت كه ميتوان آن را
مديريت كرد ،متوجه بازار و مصرفكننده
ميشود .وي گفت :عدم تأمين بهموقع
برنج موجب ميشود تا وعده دولت براي
تأمين نيازهاي اساسي مردم بهويژه در ايام
پاياني سال تحقق نيابد و سهم دولت از اين
بدقولي ،تعلل در تأمين ارز مورد نياز واردات
برنج است.
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران ،به
موضوع مقايسه قيمت برنج توليد داخلي و
وارداتي از سوي برخي افراد اشاره كرد و گفت:
برخي معتقد هستند كه فاصله قيمتي برنج
داخلي و وارداتي اندك است كه گويا آنها
اص ً
ال از وضعيت بازار خبر ندارند و تفاوت
حداقل دو برابر قيمتها را متوجه نشدهاند
كه اين براي يك مسئول ،ضعف محسوب
ميشود كه از وضعيت بازاري كه قصد
مديريت آن را دارد ،بياطالع است.

خوان
ش خط
روی
پی
توگو با «سبزینه»:
مجتبي مزروعي در گف 

کارها بايد بر اساس مديريت جهادي
پیشبرود

مجتبي مزروعي ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي،
در گفتوگو با «سبزينه » ،با بيان اينكه پيشبرد اهداف سازمان بدون
اعمال سياستهاي مديريت جهادي امكانپذير نيست ،اظهار داشت:
مديريت جهادي به معناي آن است كه همواره تالش كنيم تا از تمام
ظرفيتهاي موجود در حداقل زمان ممكن نهايت استفاده را ببريم و
مسير سرمايهگذاري را در اين زمينه براي سرمايهگذاران تسريع و كمك
كنيم تا وضعيت توليد در كشور روند بهبودي پيدا كند .وي در ادامه با
بيان اينكه مدير جهادي پر انرژي ،كمتوقع و همراه با آگاهي و علم
است ،يادآور شد :مديري كه داراي چنين خصيصهاي باشد ميتواند
اهداف سازمان را به بهترين شكل ممكن محقق كند .مزروعي يادآور
شد :تمام تالش و برنامههايي كه تدوين كردهام به اين منظور بوده كه
مجموعه تحت مديريتم از كارآيي و بهرهوري بااليي برخوردار باشد
تا بتواند زمينه توليد بيشتر را براي توليدكنندگان تسريع و تسهيل
كند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي ،با اشاره
به افزايش اعتبارات آبياري در جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي
ادامه داد :براي توسعه بخش كشاوزي ،اعتبارات آبياري استان حدود سه
برابر افزايش يافته است ،از سويي ديگر با سيستمي كه براي آن طراحي
كرديم روند استفاده از آن سالمسازي شد .مزروعي در ادامه با بيان اينكه
ساختار مديريتي كشور بايد بر مبناي مديريت جهادي طراحي شود،
يادآور شد :مديريت جهادي با حرف و نصيحت محقق نميشود .وی در
ادامه از طراحي سامانهاي در حوزه آب و خاك استان خبر داد و افزود :در
شرايطفعليمابراياعمالمديريتكارآمد،حتماًبايدسيستممديريتي
مبتنيبر جهاد را در مجموعه تحت مديريت خود حاكم كنيم .وي در
ادامه پيگيري ،كنترل و نظارت در اعمال سياستهاي مديريتي را منجر
به تحقق مديريت جهادي در كشور عنوان كرد و افزود :مديريتي پويا و
موفق است كه بتواند بهصورت سيستمي فعاليت كند .مزروعي در ادامه
مهمترين دستاورد مجموعه تحت مديريتي سازمان جهاد كشاورزي
استان خراسان رضوي را اجراي سيستم آبياري تحت فشار اعالم كرد و
افزود :با تالشهايي كه در راستاي توسعه سياستهاي جهاد كشاورزي
استان انجام شد حجم اعتبارات در مجموع به  20برابر افزايش پيدا كرد.
همچنين نسبت به چهار سال قبل ميانگين حجم تسهيالت دريافتي
در حدود  65برابر افزايش يافت .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
خراسان رضوي ،با اشاره به افزايش سطح توليد محصوالت كشاورزي
اذعان داشت :با وجود كاهش سطح زيركشت حجم توليد محصوالت
كشاورزي در استان رو به افزايش است .مزروعي يادآور شد :در بخش
بازرگاني نيز مهمترين دستاورد ما بحث ساماندهي بازار زعفران بود كه
در ماههاي اخير محقق شد؛ بهطوري كه بورس زعفران را در استان و
كشور راهاندازي كرديم .از سوي ديگر نيز براي تعيين قيمت در اين
زمينه به شبكه جهاني متصل شديم .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان خراسان رضوي ،در ادامه از توسعه كشتارگاههاي استان خبر داد و
افزود :توسعه كشتارگاهها براي ما يك آرزو بود؛ اما خوشبختانه توانستيم
آن را محقق كنيم .رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي در
ادامه اظهار داشت :سطح كل ميزان گندم كشت شده در استان 251
هزار هكتار است كه شامل  130هزار هكتار گندم آبي و  121هزار هكتار
گندم ديم است .مجتبي مزروعي افزود :همچنين كل سطح كشت
محصول جو در استان  179هزار هكتار است كه  129هزار هكتار آن
كشت جو آبي و  50هزار هكتار كشت جو ديم است .وي ادامه داد :سطح
سبز محصول كلزا در خراسان رضوي بالغبر سههزار و  740هكتار است.
وي ادامه داد :باتوجه به پتانسيلهاي موجود ،توانمندي جمعيتي و نيز
كمبود و محدوديتهاي منابع آبي بايد براي ايجاد گلخانه و زيرسقف
بردن توليداتمان تالش كنيم .مزروعي افزود :جهاد كشاورزي در كنار
حمايت از ايجاد شهركهاي توليدي گلخانهاي موضوع ايجاد و توسعه
واحدهاي كوچك و مستقل را نيز در دستوركار خود دارد .وي ادامه داد:
ما بايد در خراسان رضوي گلخانهها را به فرهنگ تبديل کنیم و فرهنگ
ايجاد گلخانهها را به قلب روستاها برده و با ايجاد گلخانههاي كوچك
و گسترده آن را ترويج کنیم؛ زيرا وقتي مردم موفقيت و درآمدزايي
و اقتصادي بودن آن را ببينند بهدنبال آن ميروند و خالقيت و ابتكار
ميکنند و اين احساس نياز را ما بايد درآنها ايجاد کنیم .وي خاطرنشان
كرد :در شهرستانهايي كه جاليز كارند بايد از سازههاي سبك گلخانهاي
استفاده شود و هرچه توليد جاليزي داريم به گلخانه تبديل شود ،ما
بهزوديسازكار پروانههاي گلخانهاي با مقياس كوچك را به جهاد
كشاورزي شهرستانهاي خراسان رضوي ابالغ ميكنيم .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي خراسان رضوي با اشاره به توافقنامه با كميته امداد
استان براي اختصاص  70ميليارد تومان از اعتبارت سال جاري اظهار
داشت :براي استفاده از اين اعتبار ،مديران جهاد كشاورزي شهرستانها
تالش خواهند كرد تا با حضور در ميان مردم ،آنان را براي توليد در فضاي
گلخانهاي توجيهوراهنماييکنند.

 10هزار متر مربع زمين كشاورزي
در ساوجبالغ آزاد شد

رئيس امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان ساوجبالغ استان البرز
اعالم كرد :با حكم قضايي  10هزار مترمربع از اراضي باغي و كشاورزي
توساز غيرمجاز پاكسازي و
بخش چندار اين شهرستان از ساخ 
آزادسازي شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،يعقوب لنكراني
اظهار داشت :اين اراضي در سالهاي گذشته توسط سودجويان به
توساز غيرمجاز تبديل شده بود كه با پيگيري جهاد كشاورزي و
ساخ 
حكم قضايي تخريب بناها صادر شد .وي افزود :در نهايت اين اراضي با
همكاري فرمانداري و فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان ساوجبالغ
به پيكره بخش كشاورزي اين شهرستان بازگشت .لنكراني گفت :افراد
سودجو در اين اراضي اقدام به ساخت ويال ،استخر و ديواركشي كرده
بودند .مسئول اداره امور اراضي ساوجبالغ با اشاره به تخريب ساختار
و بافت روستاها توسط ذينفعان محلي تصريح كرد :ما مكلف هستيم
تا از هويت فرهنگي روستاها ب ه ِويژه روستاهايي كه در معرض تخريب
فرهنگي توسط عدهاي سودجو بوده ،دفاع كنيم .وي ادامه داد :اراضي
كشاورزي سرمايههاي غيرقابل بازگشت بوده و حفظ كاربري آنها
ت اصلي جهادكشاورزي قرار
بهسبب امنيت غذايي مردم در اولوي 
دارد .لنكراني گفت :مردم براي حفظ و صيانت از اراضي زراعي و باغها
هرگونه تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز را به سامانه  131گزارش كنند.
شهرستان ساوجبالغ استان البرز  26هزار هكتار اراضي باغي و زراعي
دارد كه در سالهاي اخير مورد هجمه ساختوسازهاي غيرمجاز قرار
گرفته است.
مدير جهاد كشاورزي خرمشهر عنوان كرد

خسارت شوري آب
به كشاورزي خرمشهر

مدير جهاد كشاورزي خرمشهر گفت :با توجه به وضعيت كمبود و
شوري آب در تابستان امسال ،يك تنش اساسي به نخيالت خرمشهر
وارد شده است .اين تنش واردشده بهراحتي و با بارشهاي اخير
از بين نخواهد رفت .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،محمد
مطرودي در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به بارش باران و اثر آن بر
وضعيت نخلستانهاي خرمشهر اظهار كرد :هرچند كه بارشهاي
خوبي در منطقه رخ داده است؛ اما با توجه به وضعيت كمبود و شوري
آب در تابستان امسال ،يك تنش اساسي به نخيالت خرمشهر وارد
شده است .وي افزود :اين تنش وارد شده به نخلستانها بهراحتي و
با بارشهاي اخير از بين نخواهد رفت و قطعاً اين تنش وارد شده اثر
خود را در محصول دهي نخلستانهاي خرمشهر خواهد گذاشت.
مدير اداره جهاد كشاورزي خرمشهر تصريح كرد :با توجه به وضعيت
فعلي نخلستانهاي خرمشهر ،نياز است از كشاورزان و نخلهاي آنها
حمايت جدي شود تا خسارتهاي كمتري را متحمل شوند.

