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روی خط
رئيس جهاد كشاورزي استان زنجان در گفتوگو با «سبزینه»:

مديريت جهادي همان كار و تالش
با نيتالهي و مبتنيبر علم و درايت است

حسين جعفري ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان ،در
گفتوگو با «سبزينه» اظهار داشت :در حال حاضر مديريت جهادي
يا همان كار و تالش با نيتالهي و مبتنيبر علم و درايت است .جعفري
يادآور شد :اجتناب از سياستزدگي بهمعناي ارجحیت منافع و مصالح
ملي بر منافع فردي و جناحي از ديگر شاخصههاي مديريت جهادي
است .مديريت جهادي غايت خود را اثبات كارآمدي دين در اداره
جامعه ميبيند و كارگزار اجرايي تحقق شعار «الگوي ايرانيـ اسالمي
در پيشرفت» است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
ادامه داد :توجه به مديريت داوطلبانه و بيمنت ،تحولآفرين ،پويا و
انعطافپذير از ديگر مؤلفههايي است كه در بحث مديريت جهادي از
اهميت بهسزايي برخوردار است .وي در ادامه اقدامات سازمان جهاد
كشاورزي استان زنجان را در راستاي اجراي صحيح مديريت جهاد ذكر
كرد و افزود :برگزاري همايشهاي فرهنگ و مديريت جهادي در استان و
شهرستانها ،معرفي طرحها و پروژههاي شاخص سازمان مثل انتقال ژن
چند قلوزايي به گوسفند نژاد افشاري ،تأليف پيوست فرهنگي براساس
شعار هر سال ازجمله دستاوردهاي بخش كشاورزي استان است .رئيس
سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان ،در ادامه با اشاره به مهمترين
دستاوردهاي مجموعه تحت مديريت كشاورزي استان افزود :با توجه
به اهميت بخش كشاورزي در تأمين غذاي مردم و وظيفهمندي اين
سازمان در توليد محصولي كافي و سالم با حفظ محيطزيست ،در اين
مجموعه سعي شده ،ميزان نيل به اهداف مدنظر و دستاوردهاي بخش
كشاورزي استان زنجان با اتكا به نهادينه شدن فرهنگ و مديريت
جهادي با پرداختن به سياستها و اولويتهاي كاري سازمان جهاد
كشاورزي استان زنجان ،به تفكيك زيربخشهاي مختلف سازماني
تبيين شود .جعفري در ادامه دستاوردهاي مديريت بهينه مصرف آب را
مثبت ارزيابي كرد و افزود :با توجه اهميت و اولويتكاري سازمان جهاد
كشاورزي درباره صرفهجويي در مصرف آب كشاورزي ،بيش از  19هزار
و  250هكتار از اراضي استان به سامانههاي نوين آبياري تجهيز شده و
مقدمات تجهيز  15هزار هكتار از اراضي ديگر تا سال پايان سال 1397
نيز فراهم شده است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان در
ادامه افزود :اجراي حدود یکهزار و  600هكتار شبكه آبياري فرعي در
پاياب سد كينهورس ،انتقال آب و اجراي شبكه آبياري  83هكتار از
اراضي پاياب سد توده بين و اجراي  247كيلومتر لولهگذاري ،از ديگر
اقدامات دولت تدبير و اميد در بخش آب بوده كه در كنار اين پروژهها،
عمليات احداث  29كيلومتر كانال عمومي آبياري و احياء و مرمت 34
رشته از قنوات استان نيز به پايان رسيده است .در راستاي افزايش
بهرهوري مصرف آب ،كشت ارقام گندم و لوبيا با نياز آبي پايين ،كشت
نشايي و رعايت تركيب كشت ،توسعهيافته و توامان نسبت به كاهش
سطح زيركشت محصوالت با مصرف آبي باال در استان مثل هندوانه و
سيبزميني و ...اقدام و با اجراي عمليات آبخوانداري و پروژههاي پخش
سيالب ،ساالنه بيش از  18ميليون مترمكعب آب به سفرههاي آب زير
زميني تزريق شده است .جعفري در ادامه توليد محصوالت كشاورزي
با حداقل مصرف سموم و سعي در توليد پايدار و عرضه محصول سالم
را از اولويتهاي بخش كشاورزي استان اعالم كرد و گفت :در اين راستا
اقداماتي نظير پوشش  115هزار هكتار از اراضي استان به مديريت
تلفيقي آفات ،كنترل آفت سن گندم در سطح بيش از  25هزار هكتار
از مزارع گندم و كاهش ميانگين سنزدگي گندم به  0/2درصد ،كنترل
حمله ملخ مراكشي به مزارع شهرستان طارم با پايش بيش از  30هزار
هكتار از اراضي و مراتع و مبارزه و كنترل در سطح  13هزار هكتار در
سال جاري صورت گرفته است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
زنجان ادامه داد :استان زنجان همچنين در مديريت مطلوب و علمي آفت
مگس زيتون در سه سال اخير حائز كسب رتبه ممتاز كشوري شده و با
اصالح روند صدور مجوز فروشگاههاي سموم كشاورزي و نظارت جدي
بر فعاليتهاي آنها ،در سالهاي اخير از نظر كنترل فروشگاههاي سموم
از وضعيت نارنجي به وضعيت سبز (رده مطلوب) رسيده است .جعفري
درباره دستاوردهاي مكانيزاسيون كشاورزي استان زنجان گفت :در
راستاي عينيت بخشيدن به توسعه كشاورزي مكانيزه كه ازجمله اهداف
عاليه اين سازمان است ،در سال  1397شاخص ضريب مكانيزاسيون
به  1/83اسب بخار در هكتار ارتقاء يافته كه منجر به كسب رتبه دوم
در كشور گرديده و براي رسيدن به اين هدف ،اقدام به تأمين بيش
از سههزار و  947دستگاه تراكتور 110دستگاه كمباين و ششهزار و
 370دستگاه انواع ادوات دنبالهبند از محل خط اعتباري مكانيزاسيون
شده است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان افزود :از ديگر
اقدامات اين بخش ميتوان به تهيه ماشينهاي نوين ،مانند بذركار و
كمباين برداشت غالت با ريزش كمتر از دو درصد (براي نخستينبار در
كشور) ،سامانه ضدسرما و ضدتگرگ ،دستگاه گراويته بذر ،بذركارهاي
ريز دانهكار كلزا اشاره كرد كه به كسب رتبه برتر كشوري در طرح تجهيز
شركتهاي شبكه مكانيزاسيون ،طرح پالكگذاري و ارتقای درجه
مكانيزاسيون گندم ديم منجر شده است.
غالمرضا ميري:

 ۸۰درصد طالي سرخ
به بازارهاي هدف صادر ميشود

يك مقام مسئول گفت :تعديل قيمت پايه گمركي موجب شده تا
صادركنندگان از طريق كارتهاي يكبار مصرف و قاچاق زعفران
مبادرت به صادرات نكنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،غالمرضا ميري ،نايبرئيس شوراي ملي زعفران،
از ثبات قيمت طالي سرخ در بازار خبر داد و گفت :هماكنون حداقل
قيمت هر كيلو زعفران ششميليون و حداكثر  ۱۱ميليون تومان است.
به گفته وي ،با توجه به پايان تعطيالت ژانويه انتظار ميرود كه صادرات
زعفران به روال سابق خود بازگردد؛ چراكه روند صادرات بهخاطر
تعطيالت تا حدودي كند شده بود .ميري ادامه داد :با توجه به شرايط
كنوني اقتصاد كشور ،مسائل تحريم و روابط با ديگر كشورها ،نميتوان
پيشبيني دقيقي راجع به افزايش صادرات طالي سرخ براي ماههاي
آتي داشت .نايبرئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه تعديل
قيمت پايه گمرگي تا حدودي بر كنترل قاچاق اثرگذار است ،بيان كرد:
با توجه به پيگيريهاي اتحاديه صادركنندگان ،قيمت پايه گمركي تا
حدودي كاهش يافته ،اين امر موجب شده است تا صادركنندگان مجبور
نشوند از طريق كارتهاي يكبار مصرف و قاچاق اقدام به صادرات طالي
سرخ ايراني كنند .وي با اشاره به اينكه  ۸۰درصد زعفران توليدي به
بازارهاي هدف صادر ميشود ،افزود :با توجه به اهميت باالي صادرات
زعفران از دولت تقاضا داريم كه موضوع پيمانسپاري ارزي را بهسبب
تسهيل در روند صادرات تعديل كند؛ چراكه در شرايط كنوني امكان
بازگشت ارز به داخل كشور وجود ندارد و از طرفي صادركنندگان،
واردكننده نيستند كه بتوانند در قبال صادرات به امر واردات بپردازند،
ضمن آنكه بهسبب تأمين سفارشهاي بعدي در زمان مقرر نياز به
نقدينگي دارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل كنند .به گفته ميري ،با
توجه به آنكه اكثر زعفران توليدي به بازارهاي هدف صادر ميشود ،از
اين رو مقررات سختگيرانه و كاهش صادرات منجر به كاهش قيمت
و نابودي كشاورزان ميشود؛ چراكه در بسياري از مناطق زعفرانكاري،
بهسبب خشكسالي و كمآبي امكان كشت ديگر محصوالت وجود ندارد.
اين مقام مسئول قيمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود :با
وجود آنكه در شرايط فعلي بازار متعادل است و ديگر خبري از حباب
كاذب قيمتها نيست ،اما نميتوان پيشبيني خاصي درباره وضعيت
قيمت در بازار داشت .وي در پايان از رشد  ۱۵درصدي توليد زعفران
طي امسال خبر داد و گفت :اگرچه آمار دقيق توليد زعفران را بايد وزارت
جهاد كشاورزي بهعنوان متولي توليد اعالم كند ،اما معتقدم امسال،
توليد به  ۴۰۰تن رسيده است.
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مجری طرح گندم وزارتجهاد كشاورزي مطرح كرد

افزايش 353درصديتولیدگندمطی 40سال

سبزینه پرهام پوررجب

اسفندياريپور گفت :با وجود افزايش  ۱۲درصدي
سطح زيركشت نسبت به  ۴۰سال اخير ،توليد
گندمحدود ۳۵۳درصدرشدداشتهاست.اسماعيل
اسفندياريپور ،مجري طرح گندم وزارت جهاد
كشاورزي ،در مقايسه سطح زيركشت گندم با
سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي اظهار
كرد :درحالي در سال زراعي  ،۵6 -۵5مجموع
سطح زيركشت گندم چهارميليون و  ۸۵۰هزار
هكتار و توليد چهارميليون و  ۷۲هزار تن بود كه
در سال زراعي  ،۹7-۹6توليد گندم به  ۱۳ميليون
و  ۴۰۰هزار تن رسيده است .وي متوسط عملكرد
گندم در سال  ۵6 -۵5را  ۸۵۰كيلوگرم در هكتار
اعالم كرد و افزود :با وجود جمعيت  ۳۵ميليون
نفري در سال  ،۵6 -۵5يكميليون و  ۱۴۰هزار
تن ،معادل  ۳۰درصد توليد داخل ،گندم به كشور
وارد ميشد؛ درحاليكه در سال زراعي ۹۶-۹۷
با وجود رشد جمعيت به حدود  ۸۲ميليون نفر،
به واردات نیازی نداريم .به گفته اسفندياريپور،
با وجود افزايش  ۱۲درصدي سطح زيركشت
نسبت به  ۴۰سال اخير ،توليد گندم حدود
 ۳۵۳درصد رشد داشته است .اين مقام مسئول،
سطح زيركشت گندم در سال زراعي  ۹7-۹6را
پنجميليون و  ۴۰۰هزار هكتار اعالم كرد و افزود:
با وجود افزايش  ۱۲درصدي سطح زيركشت
گندم نسبت به سال زراعي  ،۵5-۵6اما عملكرد
 ۲۹۰درصد در هكتار افزايش يافته است كه اين امر
بيانگر مجموع اقدامات فني و افزايش عملكرد در
واحد سطح اتفاق افتاده است .مجري طرح گندم
ادامه داد :طي ۴۰سال اخير متوسط مجموع گندم
آبي و ديم از  ۸۵۰كيلوگرم در هكتار به دوهزار و
 ۴۸۰كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است .مشاور
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در سالهاي
قبل از انقالب  ۳۰درصد نياز كشور از طريق واردات
تأمين ميشد ،بيان كرد :اين درحالي است كه طي
سهسال اخير بهسبب تالش كشاورزان و لطف خدا
نيازي به واردات نداريم و تمامي نياز كشور از طريق
توليد داخل تأمين ميشود .به گفته وي ،با توجه
به وضع مطلوب مزارع گندم براي سال زراعي
 ،۹8-۹7انتظار ميرود كه كل نياز كشور از طريق
توليد داخل تأمين شود تا همچنان از واردات بي
نيازشويم.
درآمدكشاورزان
با سالهاي قبل از انقالب قابل قياس نيست
اسفندياريپور با مقايسه درآمد گندمكاران در
سالهاي بعد و قبل از انقالب بيان كرد :سال
زراعي  ،۹7-۹6گندمكاران از حيث فروش۹ ،
ميليون و  ۵۰۰هزارتن گندم به مراكز دولتي،
 ۱۲هزار و  ۷۰۰ميليارد تومان درآمد كسب
كردهاند؛ البته با احتساب  ۱۳ميليون و  ۴۰۰هزار
تن گندم توليدي ،درآمد كشاورزان از  ۱۷هزار
و  ۷۷۰ميليارد تومان فراتر خواهد رفت .ناگفته
نماند درآمد كشاورزان با  ۴۰سال اخير قابل قياس
نيست .مجري طرح گندم با اشاره به عوامل مؤثر
در كيفيت گندم توليدي گفت :عوامل مؤثري
همچون رقم ،محيط و مديريت مزرعه در كيفيت
گندم بسيار اثرگذار است .ناگفته نماند كه
گندمهاياستانخوزستان،گلستان،دشتعباس
استانايالم،جنوبفارس،جنوبكرمان،مازندران
و دشت مغان استان اردبيل جزو گندمهاي ممتاز
و درجهيك دنيا هستند .وي ادامه داد :گندمهاي
توليدي كشور براساس استانداردهاي  ۱۰۴جزو

گندمهاي مطلوب در دنيا بهشمار ميرود؛ چراكه
طبق استاندارد  ۱۰۴گندم توليدي باالي ۱۲
درصد پروتئين درجهيك ،بين  ۱۱تا  ۱۲درصد
درجه دو و گندمهاي  ۱۰تا  ۱۱درصد درجه سه
هستند كه تمامي اين گندمها براي مصرف انساني
و گندمهاي درجه چهار براي مصرف غيرانساني
مورد استفاده قرار ميگيرد .اسفندياريپور
درباره آخرين وضع گندم توليدي دوروم بيان
كرد :شركت بازرگاني دولتي ساالنه حدود ۳۵۰
تا  ۴۰۰هزار تن گندم دوروم براي مصرف صنف
و صنعت ميخرد كه همانند ساير كشورها ،اين
گندم با گندمهاي توليدي درجه يك ،متوسط
و ضعيف اختالط ميشود .مجري طرح گندم
وزارت جهاد كشاورزي با اشاره بهداليل افزايش
توليد گندم در سالهاي اخير گفت :طي سالهاي
گذشته اقدامات فني در افزايش توليد گندم در
داخل مزارع بسيار تأثيرگذار بود ،بهطوريكه در
سال زراعي  ۹7-۹6ميزان سنزدگي به كمتر از
سهدهم درصد رسيده كه اين امر بيانگر كيفيت
باالي محصول توليدي است .وي درباره آخرين
وضع پروتئين گندم توليدي افزود :در سال
زراعي  ،۹7-۹6متوسط پروتئين از حدود ۱۳
هزار نمونهاي كه بازرگاني دولتي تهيه كردهاند،
حدود  12/63درصد در دامنه  10/96تا 13/97
بوده كه در سطح كيفيت مطلوب قرار داشتهاند.
ناگفتهنماندكهمتوسطرطوبتگندمتوليدداخل
بهسبب شرايط مناسب اقليمي  7/44درصد بوده
است؛ درحاليكه گندمهاي اروپايي كمتر از ۱۰
درصد رطوبت ندارند.
برنامهاي براي صادرات گندم نداريم
اسفندياريپور متوسط گلوتن گندم توليدي را
 27/8درصد اعالم كرد و گفت :با وجود وضع
مناسب پروتئين ،رطوبت و گلوتن گندمهاي
توليدي تنها  ۳۵درصد كيفيت به مواد اوليه
و مابقي مربوط به فرآيند تهيه ،خمير ،پخت،
تخمير مناسب ،سبوسگيري و ساير پارامترها در
چرخه بعد از توليد مربوط ميشود .مشاور وزير
جهاد كشاورزي درباره آخرين وضعيت صادرات
گندم طي سالهاي پس از پيروزي انقالب
اسالمي اظهار كرد :در طرح خودكفايي گندم تا
پايان برنامه  ،۱۴۰۵تنها تأمين نياز داخل و چند
درصد بيشتر براي ضريب اطمينان در دستوركار
است و بهسبب نبود مزيت ،برنامهاي براي صادرات
تعريف نكردهايم .به گفته وي ،براساس برآوردهاي

اوليه تا سال  ،۱۴۰۵ساالنه حدود  ۱۴ميليون و
 ۸۰۰تا  ۱۵ميليون تن گندم براساس سرانه
مصرف متناسب با رشد جمعيت بايد در داخل
توليد شود .اسفندياريپور با اشاره به اينكه ۴۲
تا  ۴۳درصد پروتئين جامعه از طريق مصرف
گندم تأمين ميشود ،بيان كرد :اين درصد در
دهكهاي پايين جامعه به ميزان باالتري است كه
اين امر نشاندهنده اهميت خودكفايي و خروج از
وابستگي اين محصول استراتژيك است .اين مقام
مسئول با اشاره به اينكه حمايتهاي دولت در
مقايسهباكشورهايتوسعهيافتهبدونتعارفقابل
توجه نيست ،افزود :با توجه به آنكه كشاورزي
همانند ساير بخشها در دنيا حتي كشورهاي
توسعهيافته اقتصادي نيست؛ از اين رو پرداخت
يارانه بايد متناسب با نياز كشاورزان پرداخت
شود كه اگر بخواهيم حمايت از كشاورزان را با
ديگر كشورها مقايسه كنيم ،حمايت كمتري از
توليدكنندگان داخلي انجام دادهايم .وي با اشاره
به اينكه در چند سال اخير  5/5تا ششهزار
ميليارد تومان تسهيالت با بهره  ۱۵تا  ۱۸درصد
براي توسعه مكانيزاسيون در اختيار كشاورزان
قرار گرفته است ،بيان كرد :طي سالهاي اخير
بيش از  ۸۰هزار دستگاه تراكتور و دوهزار و ۶۰۰
كمباين نو با انواع دنبالهبندها وارد مزارع شده كه
در توسعه مكانيزاسيون بخش كشاورزي كمك
شاياني كرده است .به گفته اسفندياريپور،
توسعه كشاورزي و توليد محصوالت پايدار در
اين بخش مستلزم حمايت بيشتري از كشاورزان
است؛ چراكه تمامي كشورهاي صنعتي دنيا ابتدا
كشاورزي را بهسبب بحث امنيت غذايي توسعه
دادهاند و سپس به سراغ ديگر بخشهاي اقتصادي
رفتهاند .مجري طرح گندم با اشاره به ضرورت
حركت به سمت و سوي كشاورزي صنعتي و
دقيق در كشور بيان كرد :الزمه اين حركت توسعه
سرمايهگذاري بخش خصوصي ،خارجي و دولتي
است كه ميتواند پايداري و امنيت غذايي را
بههمراه داشته باشد .وي با اشاره به اينكه در
شرايط فعلي قيمت تضميني بيش از پيش بايد
مورد توجه دولتمردان قرار گيرد ،افزود :توجه
هرچه بيشتر مسئوالن به بحث خريد تضميني
گندم ،مايه دلگرمي بيشتر كشاورزان است تا
بتوانند با اطمينان بيشتري به توليد محصوالت
اساسي ادامه دهند .اسفندياريپور ادامه داد :در
شرايط فعلي ،دولت و مجلس در سطح كالن
از كشاورزان حمايت نميكنند؛ چراكه تأمين

وجه گندم به نوعي يارانه به مصرفكننده است
كه به حساب كشاورزان ميگذارند .ناگفته
نماند كه دولت قيمت نان را بهسبب حمايت از
مصرفكننده پايين نگه داشته است؛ درحاليكه
ميگويد يارانه به نان ميدهيم .مشاور وزير
جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه امسال بيش از
هشتهزار ميليارد تومان اعتبار در قانون بودجه
 ۹۸براي آرد و گندم در نظر گرفته شده است،
بيان كرد :اين ميزان اعتبار تنها براي حمايت
از مصرفكننده است و نبايد منت آن را بر سر
كشاورزانبگذاريم.
اعالمقيمتتضمينيگندم
متناسبباهزينههايتوليد
وي با اشاره به اينكه در سهسال اخير با تالش
كشاورزان از واردات گندم بينياز شدهايم ،گفت:
اين درحالي است كه اگر در شرايط فعلي تحريم،
سيلوهاي مملو از گندم نبود ،اين امر تهديدي
براي امنيت غذايي كشور بهشمار ميرفت؛ از اين
رو انتظار ميرود حمايت بيشتري از كشاورزان
صورت گيرد تا آنها با آسودگي خاطر به توليد
ادامه دهند .اسفندياريپور با اشاره به ضرورت
تعيينقيمتخريدتضمينيمتناسبباهزينههاي
توليد گفت :از دولت انتظار ميرود كه قيمت
گندم را متناسب با هزينههاي توليد افزايش دهد
تا كشاورزان با ميل و رغبت بيشتري به امر توليد
بپردازند .انتظار ميرود كه در بودجه سال آينده،
حداقل براي خريد  10/5تا  ۱۱ميليون تن گندم،
اعتبار مناسبي در نظر گرفته شود تا مطالبات
بهموقع پرداخت شوند .مجري طرح گندم با اشاره
به اينكه برداشت نوبرانه گندم براي سال زراعي
جديد اواخر اسفندماه آغاز ميشود ،افزود :با توجه
به شرايط مناسب جوي انتظار ميرود كه سال
خوبي براي توليد گندم داشته باشيم تا همچنان
دست روي سفره گندم و نان ايراني دراز شود.
اين مقام مسئول در بخش پاياني سخنان خود با
اشاره به ضرورت اختصاص رديف اعتباري جداگانه
براي بخش گندم در بودجه سال آينده گفت :از
سال  ،۹۴رديف اعتباري بخش گندم از بودجه
حذف شد كه مجددا ً از نمايندگان مجلس تقاضا
داريم كه براي حمايت از كشاورزان و نقش باالي
محصوالت آنها در امنيت غذايي ،رديف اعتباري
جداگانهاي در نظر بگيرند تا با اجراي پروژههاي
فني گندم بتوان شاهد پايداري و عمق بخشيدن
به توليد بود.

شناسايي ۲۷۰گونه گياه دارويي

گياهان دارويي ظرفيتیبرای توسعهبام ايران

امكان رويش گياهان دارويي در چهارمحال و بختياري يكي از
مهمترين ظرفيتها براي توسعه بهشمار ميرود كه حركت در
مسير اين ظرفيت موجب حل بسياري مشكالت ازجمله بيكاري
است .استان چهارمحال و بختياري يكي از استانهاي جنوبغربي
كشور است كه در ارتفاعات رشته كوه زاگرس قرار گرفته .اين استان
با داشتن ظرفيتهاي متعدد خدادادي همچنان در محروميت قرار
دارد و از مشكالت مختلف ازجمله بيكاري رنج ميبرد .ظرفيتها و
پتانسيلهايي در اين استان وجود دارد كه اگرچه براي همه شناخته
شده؛ اما آنگونه كه بايد ،مورد توجه قرار نگرفته است و اين استان
همچنان در پيچوخم مشكالت قرار دارد .وجود شرايط آب و هوايي
مناسب براي رويش گياهان دارويي يكي از مهمترين ظرفيتها و
پتانسيلها در اين استان بهشمار ميرود كه هنوز به جايگاه مناسب
خود در مسير توسعه اين استان نرسيده است .شرايط كوهستاني
و وقوع بارشهاي قابل توجه برف و باران در اين استان موجب
رويش گونههاي مختلف گياهان دارويي شده است كه بسياري از
اين گياهان دارويي نادر و گرانقيمت هستند .يكهزار و  ۴۰۰گونه
گياهي در چهارمحال و بختياري رويش دارد كه بيش از  ۲۷۰گونه
گياه دارويي است .امكان رويش گياهان دارويي در چهارمحال و
بختياري يكي از مهمترين ظرفيتها براي توسعه بهشمار ميرود
كه اگرچه طي سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته ،اما هنوز تا
جايگاه مطلوب آن فاصله بسيار زيادي وجود دارد .چهارمحال و
بختياري بهخاطر شرايط توپوگرافي و خاص و آب و هواي معتدل
محل رويش بيش از يكهزار و  ۴۰۰گونه گياهي است .شهرام
احمدي عنوان كرد ۲۷۰ :گونه گياهي رويشي در استان چهارمحال
و بختياري دارويي و خوراكي است .مديركل حفاظت محيطزيست
چهارمحال و بختياري بيان كرد ۲۷ :گونه گياهي بهعلت شرايط
طبيعيوكوهستانيخاصچهارمحالوبختياريتنهادرايناستان
رويش دارد .وي ادامه داد :بهرهگيري مناسب از اين ظرفيت تأثير
مطلوبي در ايجاد اشتغال و حفظ منابع طبيعي در سطح استان دارد.
وي تأكيد كرد :حركت در مسير توسعه و توليد گياهان دارويي
جدا از ايجاد اشتغال نقش مهمي در حفاظت از آب و خاك در
سطحاستاندارد.كارشناسارشدكارآفرينيدربارهظرفيتگياهان
دارويي در استان چهارمحال و بختياري گفت :تجربه نشان داده
است كه دنيا در زمانهاي مختلف دچار تغييرات بسيار زيادي در
سبك و روش زندگي مردم شده است .سيدجاللالدين موسوي
بيان كرد :دستيابي به فناوريها و تكنولوژيها و دستيابي به
علمهاي مختلف بهويژه در بخش پزشكي و دارويي موجب تغيير
در زندگي مردم شده است .وي با اشاره به اينكه تحقيقات نشان
داده است كه گرايش مردم در استفاده از داروهاي شيميايي بهعلت
داشتن عوارض در حال تغيير است ،بيان كرد :طي سالهاي اخير

گرايش مردم بهسمت داروهاي گياهي افزايش يافته است و بخش
گياهان دارويي در حال تبديل به يكي از صنعتهاي پردرآمد در
سطح جهان بهشمار ميرود .طي سالهاي اخير گرايش مردم
بهسمت داروهاي گياهي افزايش يافته و بخش گياهان دارويي به
يكي از صنعتهاي پردرآمد در سطح جهان تبديل شده است .وي
بيان كرد :رويش گياهان دارويي در يك منطقه ظرفيت و پتانسيل
بسيار ارزشمند بهشمار ميرود كه جدا از ايجاد درآمد و اشتغال در
بخش توليد زمينه را براي داير شدن واحدهاي صنعتي و فرآوري
فراهم ميكند .وي عنوان كرد :چهارمحال و بختياري يك استان
توانمند در بخش گياهان دارويي است كه بايد از اين ظرفيت در
مسير توسعه استان بهرهگيري كرد .اين كارآفرين بيان كرد :استان
چهارمحال و بختياري ميتواند به قطب كشت و صنعت گياهان
دارويي كشور و حتي منطقه خاورميانه تبديل شود .وي با اشاره
به اينكه معرفي اين ظرفيت در نمايشگاههاي مختلف ملي و
بينالمللي براي جذب سرمايهگذار ضروري است ،تأكيد كرد:
جذب سرمايهگذار در بخش فرآوري و راهاندازي واحدهاي صنعتي
در اين استان بايد در اولويت قرار گيرد .وي با بيان اينكه واحد
فرآوري گياهان دارويي با تجهيزات بهروز و پيشرفته در اين استان
وجود ندارد ،بيان كرد :راهاندازي واحد فرآوري گياهان دارويي با
تجهيزات به روز و پيشرفته در اين استان بهصورت مستقيم
هدايتكننده توسعه اين بخش در سطح استان ميشود و نقش
مهمي در برندسازي در بخش گياهان دارويي اين استان دارد .مدير
باغبانيسازمانجهادكشاورزياستانچهارمحالوبختياريدرباره
وضعيت ميزان كشت گياهان دارويي گفت :رويش گياهان دارويي
در چهارمحال و بختياري يكي از مهمترين ظرفيتهاي اين استان
بهشمار ميرود .حميدرضا شيراني تأكيد كرد :توليد گياهان دارويي
يكي از مهمترين بخشهاي پردرآمد بخش كشاورزي و صنعت در
بسياري از نقاط جهان بهشمار ميرود .مدير باغباني سازمان جهاد
كشاورزي استان چهارمحال و بختياري بيان كرد :طي چند سال
گذشته تالشهاي بسيار زيادي براي فرهنگسازي كشت گياهان
دارويي در اين استان انجام شده است و گرايش كشاورزان به كشت
گياهان دارويي افزايش يافته است .وي ادامه داد :در حال حاضر
سطح زيركشت گياهان دارويي در اين استان به  ۹۰۰هكتار رسيده
است .مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و
بختياري بيان كرد :ميزان توليد گياهان دارويي در اين استان در
سال  ۹۳حدود  ۲۲تن بوده است كه هماكنون ميزان توليد به
يكهزار و  ۴۰۰تن رسيده است .وي بيان كرد :كشت گياهان
دارويي در استان بهعلت تنوع و اقتصادي بودن يكي از مهمترين
ظرفيتها در بخش توسعه استان بهشمار ميرود .وي با اشاره
به اينكه تعداد زمينهاي خرد و كوچك در مناطق روستايي

اين استان زياد است ،بيان كرد :امكان كشت گياهان دارويي در
زمينهاي خرد و كوچك بهويژه در مناطق روستايي وجود دارد
و اين امر موجب توليد بيشتر در اين بخش ميشود .مدير باغباني
سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري با بيان اينكه
بيشترين وسعت اراضي كشاورزي در بخش توليد گياهان دارويي
اختصاص به كشت گلمحمدي دارد ،اظهار داشت ۲۵۰ :هكتار
اراضي چهارمحال بختياري زيركشت گلمحمدي است .وي بيان
كرد :در حال حاضر ميانگين توليد گلمحمدي در اين استان سهتن
در يك هكتار است .مدير باغباني سازمان جهادكشاورزي استان
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه زعفران جايگاه دوم بيشترين
توليد بخش كشاورزي چهارمحال و بختياري در بخش گياهان
دارويي را دارد ،بيان كرد ۲۰۰ :هكتار از اراضي استان به كشت
زعفراناختصاصداردكهميزانعملكردتوليدزعفرانپنجكيلوگرم
در يك هكتار است .زعفران يكي از مهمترين توليدات بخش گياهان
دارويي در سطح كشور بهشمار ميرود كه بهعلت قيمت بسيار باال
و بازارپسندي باال جزو پردرآمدترين محصوالت كشاورزي بهشمار
ميرود .توليد اين محصول طي سالهاي اخير رشد قابل توجهي در
سطح استان چهارمحال و بختياري داشته است و هماكنون در حال
تبديل به يكي از مهمترين محصوالت كشاورزي در اين استان است.
برگزاري كارگاههاي آموزشي و بازديد كشاورزان از واحدهاي كشت
و صنعت گياهان دارويي در ساير استانها بايد مورد توجه قرار گيرد.
يكي از كارشناسان بخش گياهان دارويي با اشاره به اينكه برگزاري
دورههاي آموزشي كشت و صنعت گياهان دارويي براي كشاورزان
چهارمحال و بختياري ضروري است ،بيان كرد :آشنايي كشاورزان
با بخش گياهان دارويي نقش مهمي در گرايش آنها بهسمت توليد
اين محصوالت دارد .حميد صابري بيان كرد :فرهنگسازي و ترويج
كشت گياهان دارويي در اين استان نيازمند تالش مسئوالن دارد.
وي بيان كرد :برگزاري كارگاههاي آموزشي و بازديد كشاورزان از
واحدهاي كشت و صنعت گياهان دارويي در ساير استان بايد مورد
توجه قرار گيرد .اين كارشناس گياهان دارويي در استان چهارمحال
و بختياري با اشاره به كاهش بارشها در اين استان و كمبود منابع
آب بخش كشاورزي ،بيان كرد :كشت گياهان دارويي با توجه به
نياز آبي پايين و درآمد باال ميتوان زمينهساز حفظ اشتغال پايدار
دربخش كشاورزي شود .توسعه واحدهاي بستهبندي و برندسازي
در بخش زعفران ،توسعه واحدهاي اسانسگيري و تكميل زنجيره
توليد در بخش گياهان دارويي ،استفاده از اراضي شيبدار براي
كشت گياهان دارويي بهصورت ديم ،جذب سرمايهگذار در بخش
توسعه كشت و صنعت گياهان دارويي از مهمترين مواردي است كه
بايد در اين استان مورد توجه قرار گيرد تا زمينه بهرهگيري مناسب
از ظرفيت گياهان دارويي براي توسعه اين استان فراهم شود.

خوان
ش خط
روی
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چرا صنايع تبديلي در مازندران
پا نميگيرد؟

رئيس كارگروه تخصصي صنايع غذايي و تبديلي اتاق فكر ،توسعه و تعالي
مازندران بر لزوم راهاندازي كارخانههاي صنايع تبديلي در اين استان تأكيد
كرد و گفت :با وجود استعداد فراوان راهاندازي كارخانههاي صنايع تبديلي
در مازندران ،عوامل و مشكالت زيادي بهويژه مسائل قانوني موجب شده
تا هنوز اين اتفاق به غير از صنعت لبنيات ،در ساير زمينهها صورت نگيرد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،رضا اسماعيلزادهكناري با بيان
اينكه لبنيات از لحاظ كاركرد صنايع تبديلي در مازندران بهخوبي در حال
فعاليت است ،اظهار كرد :جاي خالي تكنولوژي فرآوري ضايعات محصوالت
كشاورزي در مازندران كام ً
ال مشهود است؛ درحاليكه نسبت به فعاليت
در اين امر ،زمينههاي مناسبي همچون فرآوري سبوس برنج ،سبوس
تخمير شده برنج ،پوست مركبات و توليد پكتين وجود دارد .وي در پاسخ
به اين پرسش كه آيا راهاندازي كارخانههاي صنايع تبديلي و فعاليت آن در
مازندران بهصورت فصلي خواهد بود يا در تمام سال ادامهدار است ،تصريح
كرد :زمانيكه مواد اوليه در فصل تأمين آن ،بهطور كلي تهيه شود ميتوان
در طول سال فرآوري آن را انجام داد كه اين امر خود نياز به زيرساختهاي
مورد نياز را دارد .رئيس كارگروه تخصصي صنايع غذايي و تبديلي اتاق فكر
توسعه و تعالي مازندران در ادامه با اشاره به مشكالت و موانع موجود در
راهاندازي صنايع تبديلي در اين استان ،خاطرنشان كرد :در ارتباط با فرآوري
سبوس برنج در تمام جهان اين امر متمركز صورت ميگيرد ،بدين معني كه
كارخانه شاليكوبي ،توليد روغن ،فرآوري سبوس و غيره بهصورت يكجا
انجام ميشود .اسماعيلزاده افزود :در مازندران كارخانههاي شاليكوبي
بهصورت سنتي ،پراكنده و نيمهمتمركز هستند و براي تهيه ماده اوليه
مورد نياز براي فرآوري سبوس ،به واحدي غير از اين كارخانهها نياز است،
در واقع عم ً
ال كارخانههاي شاليكوبي در اين استان امكان اوليه فرآوري را
ندارند .وي با اشاره به اينكه كارخانههاي شاليكوبي كوچك ،قارچگونه
رشد كردهاند و كارخانه مدرني كه بتواند همه آنها را بهصورت همزمان
انجام دهد ،وجود ندارد ،تصريح كرد :بهدليل اينكه در مازندران در همان
ابتدا مسير اشتباه طي شده است ،اين مشكالت به وجود ميآيد .عضو
هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در ادامه در
پاسخ به اين پرسش كه براي راهاندازي كارخانههاي صنايع تبديلي ،اعطاي
تسهيالت مزيت محسوب ميشود يا خير ،گفت :اعطاي تسهيالت اگر بر
مبناي در نظر گرفتن شرايط مالي ،سود اقتصادي ،بازار فروش و غيره باشد
مطلوب است؛ اما اگر بدون بررسي بازار فروش و حساب درست تسهيالت
دريافت كنند كار درستي نيست .اسماعيلزاده افزود :كارخانههايي كه
توانمندي مالي بااليي دارند ،در حال فعاليت هستند؛ اما شركتها و
كارخانههاي كوچك با دريافت تسهيالت هزينههاي خود را افزايش دادند
و قابليت رقابت ندارند كه در اين شرايط حتماً با شكست مواجه ميشوند.
رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي مازندران در ادامه با اشاره به اينكه
راهاندازي صنايع تبديلي در مازندران از اهميت بااليي برخوردار است ،گفت:
وقتي يك ضايعات به ارزش افزوده يا يك ماده اوليه كه ارزش كمتري
دارد به ارزش غذايي باالتري تبديل ميشود ،هم از جهت ايمني و امنيت
مصرفكننده ارزشمند است و هم از بروز ضايعات ديگري كه در سيستم
توليد وجود دارد ،جلوگيري ميكند .اسماعيلزاده افزود :بهعنوان مثال
پوست مركبات ضايعاتي است كه بهعنوان مصرف طيور استفاده ميشود؛
اما حاوي اسانسهاي طبيعي و پكتين است كه با راهاندازي صنايع تبديلي
و استخراج آن ،محصوالت ارزشمندي بهدست ميآيد .وي بهموانع قانوني
موجود در راهاندازي كارخانههاي صنايع تبديلي در مازندران ،اشاره و اظهار
كرد :موازيكاري بين جهاد كشاورزي و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
موجب سردرگمي توليدكنندگان شده است؛ اگر يك سياست واحد وجود
داشته باشد كه مسير حركت توليدكننده از ابتدا تا انتها مشخص شود
بهطورقطعآسانتربهنتيجهخواهدرسيد.رئيسكارگروهتخصصيصنايع
غذايي و تبديلي اتاق فكر توسعه و تعالي مازندران به راهاندازي پنجره واحد
اقتصادي در مازندران اشاره و خاطرنشان كرد :پنجره واحد اقتصادي به سير
روند صدور مجوزها كاري ندارد و تنها بازدهي و وضعيت اقتصادي موجود از
طريق كارگروهها را بررسي ميكند؛ در واقع پنجره اقتصادي هيچ تأثيري در
برداشته شدن موانع و مشكالت مسير يك سرمايهگذار ندارد.

اكسيركنترلسرمازدگي
باغهاي ميوه در اراك ساخته شد

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و هيئت مديره شركت فناور
نانوپژوهشاستانمركزيگفت:اكسيراختصاصيبرايكنترلسرمازدگي
بهاره در باغهاي ميوه نخستينبار در شركت دانشبنيان فناور نانو پژوهش
مركزي ساخته شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،حميدرضا دري
افزود :شركت دانشبنيان فناور نانو پژوهش مركزي پس از سالها تحقيق
و بررسيهاي ميداني موفق به ساخت اين تركيب براي كنترل سرمازدگي
بهاره در باغهاي ميوه شده است .وي ادامه داد :سرمازدگي باغهاي ميوه در
فصل بهار همواره خسارت سنگيني به محصوالت وارد ميكند و با تغيير
دماي ناگهاني در اين فصل ريزش گل و كاهش معنيدار در توليد رخ
ميدهد.عضوهيئتعلميمركزتحقيقاتكشاورزياستانمركزييادآور
شد :سرمازدگي امسال بيش از يكهزار ميليارد ريال به محصوالت بهاره
باغي كشور خسارت زده است .دري گفت :بر اين اساس شركت دانشبنيان
فناور نانو پژوهش مركزي با توليد دو نوع محصول كه بهصورت چالكود
و محلولپاشي انجام ميشود توانسته به شكل قابل توجهي خسارت
سرمازدگي را كنترل كند .وي ادامه داد :تركيبات اين اكسيرها قادر است
كه خسارت سرمازدگي زمستانه را نيز با قدرت كنترل كند .عضو هيئت
مديره شركت فناور نانو پژوهش مركزي افزود :اين نوع تركيبات در قالب
فناوري نو ساخته شده و قادر است سرماي زمستانه را بهدليل تجميع شيره
گياهي كنترل كرده و در بهار نيز با تأثير بر رفتار هورمونهاي داخلي گياه
مانع از ريزش گل و حتي افزايش باروري و توليد محصول شود .دري گفت:
توصيه فني در اين تركيبات استفاده از چالكود با استفاده از كامپوزيت
بيوارگانيك در فصل پاييز و محلولپاشي با تركيبات ويژه ريزمغذي قبل
از گلدهي است.

وضعيت مناسب كشت ديم در اللي

عباس كشاورز ،معاون وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت ،مجريان
طرح خودكفايي گندم و دانههاي روغني كشور از مزارع ديم
شهرستان اللي بازدید کردند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از روابط
عمومي جهاد كشاورزي شهرستان اللي ،در اين بازديدها كه از مزارع
گندم ،كلزا و علوفه صورت گرفت مسائل و مشكالت موجود در حوزه
كشاورزي و كشت ديم شهرستان اللي مورد بررسي قرار گرفت.
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت در گفتوگو با سلطاني،
مدير جهاد كشاورزي شهرستان اللي ،اظهار داشت :از آنجايي كه
اتفاقات خوبي در زمينه كشت كلزا و ارتقای كشاورزي ديم در اللي
رخ داده ،دوست داشتم كه به اللي بيايم و از مزارع آن بازديدي داشته
باشم .وي عنوان كرد :وضعيت مزارع خوب است ،هرچند بخشي از
ت خوب
اين كيفيت بهخاطر بارانهاي خوب بوده؛ اما انجام عمليا 
زراعي ،كشت بهموقع ،رعايت تراكم ،تأمين كود و مكانيزاسيون
مناسب در وضعيت مناسب مزارع هم نقش مؤثري داشته است؛ لذا
سعي ميكنيم در بازگشت ،مسائل و مشكالتي را كه در اين حوزه
مشاهده شد با برنامهريزي حل كنيم .عباس كشاورز در ادامه تصريح
كرد :انشاءهلل از سال زراعي آينده اقدامات مورد نياز پروژه ايكاردا
در مناطقي مانند اللي انجام خواهد شد تا از فعاليتهاي كشت ديم
مناسب در اين شهر حمايتهاي خوبي صورت گيرد .در اين بازديد
مسئول مجري طرح دانههاي روغني كشور ،مجري طرح خودكفايي
گندم ،مجري طرحهاي كشاورزي حفاظتي وزارت جهاد كشاورزي
نيز حضور داشتند كه وضعيت كشت ديم در مزارع گندم ،كلزا و علوفه
شهرستان اللي را ايدهآل ارزيابي كردند.

