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ســرزمین
روی خط

اخبــار

روايتي از  ۴۵روز جهاد در پلدختر

ورود موج جديد آفت ملخ
به  ۳استان كشور تا یکماه آينده

رئيس سازمان حفظ نباتات جهاد كشاورزي گفت :در پنجماه گذشته در
 ۵۷۰هزار هكتار اراضي و مراتع كشور مبارزه با آفت ملخ صحرايي صورت
گرفته و براي اين مبارزه تاكنون  ۲۸ميليارد تومان هزينه شده است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنيم ،محمدرضا درگاهي افزود :براي اين
مبارزه تاكنون  28ميليارد تومان هزينه شده است .وي با بيان اينكه از
بهمن پارسال تاكنون شاهد  153ريزش ملخ صحرايي در دستههای 50
ميليوني در كشور بودهايم ،گفت :موج جديد اين آفت تا یکماه آينده وارد
استانهاي بوشهر ،هرمزگان و سيستان و بلوچستان خواهد شد.
درگاهي افزايش حجم بارشها در منطقه و هشت استان جنوبي كشور و
عمل نكردن برخي كشورها به تعهداتشان در مبارزه با ملخهاي صحرايي را
عوامل اصلي بروز اين آفت در اين حجم گسترده اعالم كرد .ملخ صحرايي
آفتي جهاني و بسيار خطرناك است كه در  20درصد خشكيهاي دنيا
وجود دارد و  59كشور را درگير كرده است.
وی گفت :هماكنون دوهزار نفر با  950دستگاه سمپاش در هشت استان
كشور مشغول مبارزه با آفت ملخ صحرايي هستند .وزير جهاد كشاورزي
درخواست  30ميليارد تومان براي مبارزه با اين آفت را داشته كه تاكنون
 10ميليارد آن اختصاص يافته است .ريزش جديد آفت ملخ صحرايي از
هفته پيش آغاز شده و براساس پيشبينيها اين ريزش در دو هفته آينده
به اوج خود خواهد رسيد.
مسأله آفت ملخ صحرايي ناديده گرفته شد
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي هم گفت :با وجود
هشدارهاي داده شده از چند ماه پيش بهعلت وقوع سيل مسأله مهم آفت
ملخ صحرايي ناديده گرفته و صداي كشاورزان در اين ميان شنيده نشد.
احمدعلی كيخا افزود :اگر به هشدارها توجه جدي ميشد و برنامهريزي
درستي براي مقابله با آفت ملخ صحرايي صورت ميگرفت خسارات وارده
بسيار كمتر بود .وظيفه دولت است تا پيشبينيهاي الزم را براي انواع آفت
در نظر بگيرد و ظرف برنامهريزي و اقدام در اين ميان كام ً
ال مشخص است.
سعيد دشتي ،معاون كشاورزي و منابع طبيعي سازمان برنامه و بودجه،
هم گفت :تاكنون  22/5ميليارد تومان براي مبارزه با آفات نباتي و ملخ
صحرايي اختصاص يافته است.
استاندار هرمزگان هم گفت 11 :شهرستان و سه جزيره در اين استان
درگير آفت ملخ صحرايي شده است .فريدون همتي افزود :شاهد 156
ريزش اين آفت در دستگاههاي  50تا  200ميليوني بوديم .سه شهرستان
اين استان از وجود آفت ملخ صحرايي كام ً
ال پاكسازي شده است.
ولياهلل بنيعامري:

 96درصد برنامه توسعه و بازسازي گلخانهها
در سال گذشته محقق شد

مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور اظهار داشت :بيش از  ۹۶درصد
برنامه توسعه گلخانهها در سال گذشته محقق شد .سال گذشته طرح
توسعه و اصالح و بازسازي گلخانههاي كشور را در سطح سههزار و 100
هكتار داشتيم كه از اين ميزان حدود دوهزار و  600هكتار مربوط به توسعه
و  ۵۰۰هكتار در زمينه اصالح و بازسازي بود و در مجموع  ۹۶درصد آن
به انجام رسيد.

نجات  ۱۳۳باغ انجير از زير گِ ل

مسئول قرارگاه شهيدمجيد قربانخاني در پلدختر با اشاره به  ۴۵روز
خدمت نيروهاي جهادي و مردمي براي نجات انجيرستان پلدختر گفت:
احياي پنجهزار و  800درخت ديگر در  ۱۰روز كمك خيران را ميطلبد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،حجتاالسالم محمد صدارت اظهار
داشت :طي اين سالها دوستاني را از فضاي توئيتر دور هم جمع كرديم
كه هم مسائل روز را پيگيري ميكنيم و هم با تشكيل گروههاي جهادي
اقدامات مختلفي را در دستوركار داريم؛ ازجمله اينكه در نقاط محروم و
حاشيهاي تهران كارهاي آموزشي و فرهنگي را انجام دادهايم.

سرانه مصرف جهاني قارچ 3كيلوگرم و در ایران نصف این رقم است

سبزینه

ضـرورتترویجفـرهنگمصرفقـارچ
ياسمن بلوردي

رئيس هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان قارچهاي خوراكي گفت:
ماه مبارك رمضان بهدليل اينكه رستورانها و عرضهكنندگان
در 
غذاهاي فستفود تعطيل بودند ،حدود  ۳۰درصد از بازار
قار چ خود را از دست داده بوديم .این در شرايطي بود
كه روند توليد ادامه داشت و اين امر سبب شد كه
با بحرانی شديد روبهرو شويم .از سوي ديگر قبل
از ماهرمضان بازار صادرات به عراق باز بود؛ اما
متأسفانه مرز عراق بسته شد و قارچهايي
كه صادر ميشد ،روانه بازار داخلي شد .در
نتيجه اين دو عامل سبب شد قيمت قارچ
اُفت شديدي داشته باشد.
محمدحسن افشار در گفتوگو با
«سبزینه» افزود :انجمن براي تنظيم بازار
صندوقي تحتعنوان صندوق خريد تضميني
تأسيس كرد كه توليدكنندگان عمده كمپوست در
اين زمينه سرمايهگذاري كردند .از طريق اين صندوق
توانستيم با جمع كردن روزانه  ۱۰تا  ۱۵تن قارچ،
بازار قارچ را تا حدودي تثبيت كنيم ،اما اين اقدام
كافي نبود ،چون از يكطرف توليد باال و از طرف
قارچ درجهيك
ديگر تقاضا كم بود .درنتيجه قيمت ِ
ت تا  ۹هزار تومان رسيد؛ درصورتيكه
به كيلويي هف 
براساس بررسيهايي كه انجمن انجام داده بود ،در سال ۹۸
توليد هر كيلو قارچ حدود ۱۱هزار و  ۸۰۰تومان براي قارچكار تمام
ميشود .با اين كاهش قيمت ،زيان عمدهاي به قارچكاران وارد و اين
ي خود را
امر سبب ميشود كه اين توليدكنندگان نتوانند اقساطبانك 
بپردازند .همچنين سبب ميشود نتوانند در تهيه مواد اوليهشان كه
همان كمپوست است ،بهخوبي اقدام كنند و در نهايت نيز نخواهند
ي خود ازجمله هزينه نيروي كارشان را
توانست هزينههاي جار 

تأمين کنند .افشار درخصوص ميزان توليد روزانه قارچ خوراكي
در کشور گفت :در ماهرمضان به همكاران توصيه كرده بوديم كه
كمپوست كمتري در سالنهاي خود بريزند تا با عرضه كم بتوانيم
بازار را تنظيم كنيم .با وجود اين پيشبيني ميشود در اين روزهاي
پاياني خردادماه روزانه رقمي بين  ۵۰۰تا  ۶۰۰تن توليد قارچ
داشته باشيم.

سرانه مصرف ما پايينتر از جهان است
رئيس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراكي
درخصوص سرانه مصرف قارچ در کشور
گفت :با توجه به اينكه درحالحاضر
جمعيت كشور  80ميليون نفر است و
ي كه با چالش كاهش
همچنين در شرايط 
عرضه گوشت قرمز در بازار مواجهيم،
ميتوانيم با معرفي بيشتر قارچ
به هموطنانمان اين محصول را
جايگزين گوشت قرمز كنيم و از
اين طريق سرانه مصرف را نيز
افزايش دهيم.
افشار افزود :اگر امسال ميزان
توليد ما 180هزار تن باشد و
از اين رقم چيزي حدود  ۳۰تا
 ۴ ۰هزار تن صادرات داشته باشيم،
۱۴۰هزار تن قارچ باقي ميماند .اگر
اين رقم باقي مانده را بر كل جمعيت
كشور تقسيم كنيم ،بهازاي هر فرد سرانه
مصرف  1/4كيلوگرم ميشود.
وي سرانه مصرف ايران را در مقايسه با جهان پايين اعالم كرد و
گفت :سرانه مصرف جهاني بين  2/5تا سه كيلوگرم است ،سرانه
مصرف در كشور ايرلند  ،۱۲در چين شش تا هفت ،در اروپا چهار

و در آمريكا پنج كيلوگرم است .به اين ترتيب مشاهده ميكنيم كه
ف ما بسيار پايين است.
نسبت به دنيا سرانه مصر 
افشار درخصوص اقداماتي كه براي پيشگيري از مسموميتها و
مرگومير ناشي از مصرف قارچهاي خودرو و سمي انجام دادهاند،
گفت :عالوهبر همكاري خوبي كه اصحاب رسان ه در اينخصوص با
ما داشتند ،جلساتي نيز با وزارت جهاد كشاورزي برگزار كرديم .در
اين راستا يكسري تابلو و بنر نيز تهيه و براي منابع طبيعي استانها
فرستاده شد تا در ورودي مراتع ،جنگلها و پاركهاي جنگلي نصب
شود و از اين طريق درخصوص خطرات مصرف قارچهاي خودروی
وحشي در جنگلها و مراتع براي عموم مردم اطالعرساني كردیم.

عرضه قارچ سالم و بهداشتي با لوگو و كد ويژه
رئيس هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان قارچهاي خوراكي
ادامه داد :اقدام دیگری که انجام داديم اين بود كه براي اطمينان
مصرفكننده از اينكه قارچ سالم و بهداشتي را تهيه ميكند،
لوگويي تهيه كرديم و همراه با يك كد مخصوص در اختيار همه
توليدكنندگان قارچ و اعضاي انجمن قرار داديم .اعضاء نيز موظفند
اين لوگو را روي بستهبندي محصوالت خود نصب كنند تا به اين
ترتيب خريداران با اطمينان خاطر قارچ سالم و بهداشتي اعضاي
انجمن را خريداري و سالمت خود را تضمین كنند.
افشار گفت :براساس آمار ارائه شده ،سال گذشته یکهزار و  600نفر
بهواسطه مصرف قارچهاي سمي و خودروي مراتع و جنگلها دچار
مسموميت شدند كه عمدتاً سبب تخريب كليه و كبد اين افراد شد و از
اين تعداد متأسفانه  ۱۵نفر نيز فوت كردند؛ اما امسال خوشبختانه تنها
چند مورد مسموميت ناشي از مصرف قارچ سمي گزارش شده است.
به گزارش «سبزينه» ،قارچ یکی از اقالم خوراکی دارای پروتئین
است که مصرف بیشتر آن نیازمند فرهنگسازی رسانهها
و حمایت تولیدکنندگان است .قارچها به دلیل طعم بینظیر و
مزایایی که برای سالمتی دارند ،بسیار محبوب و سرشار از مواد
مغذی هستند.

مزارع جنوب كرمان پربار شد

كشاورزان دلخوش ،در اوج محروميت

به گزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي،
ولياهلل بنيعامري ميزان تحقق برنامه اصالح و بازسازي برنامه اصالح و
بازسازي گلخانهها را به تنهايي  ۱۱۰درصد برنامه در سال گذشته عنوان
كرد ۵۵ .درصد سطح احداث شده گلخانهها از طريق سرمايهگذاري بخش
خصوصي و  ۴۵درصد ديگر از طريق تسهيالت بانكي تأمين شد.
بنيعامري گفت :سال  ۹۷بانك كشاورزي براي توسعه گلخانهها ۵۰۰
ميليارد تومان تسهيالت در اختيار متقاضيان قرار داد .در استان تهران بيش
از سههزار هكتار ،يزد نزديك به یکهزار و  900هكتار ،جيرفت دوهزار
هكتار و اصفهان یکهزار و 500هكتار گلخانه در حال بهرهبرداري است.
وزارت جهاد كشاورزي:

خريدتضمينيگندم
از  2/5ميليون تن گذشت

وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد :از آغاز فصل برداشت تا تاريخ نوزدهم
خردادماه ،دوميليون و  ۵۴۸هزار و  ۵۸۶تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان
بهصورت تضميني خريداري شده است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت جهاد كشاورزي ،براساس اعالم مركز
فناوري اطالعات و ارتباطات اين وزارتخانه ،اين ميزان خريد نسبت بهمدت
مشابه سال قبل  2/4درصد رشد داشته است .بر اساس اين گزارش ،ارزش
گندم خريداري شده چهارهزار و  ۴۰۶ميليارد تومان بوده كه تاكنون
سههزار و  ۳۱۹ميليارد تومان از بهاي آن به گندمكاران پرداخت شده است.
استانهاي خوزستان با يكميليون و  ۲۷۴هزار ،فارس با  ۲۷۸هزار و گلستان
با  ۲۶۱هزار تن تاكنون بيشترين ميزان خريد گندم از كشاورزان را داشتهاند.

مس سرچشمه از توسعه مزارع آلوئهورا
حمايتميكند

دبير كارگروه اقتصاد مقاومتي مجتمع مس سرچشمه با اشاره به اينكه
حمايت از توسعه و كشت آلوئهورا را در دستوركار داريم ،گفت :تاكنون
بيش از پنجهزار مترمربع در قالب چند گلخانه كشت آلوئهورا در رفسنجان
را مورد حمايت قرار دادهايم.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محسن ارسالن افزود :با توجه به
اينكه كشت آلوئهورا آفت ندارد و در رفسنجان آب و هواي مناسب رشد
اين گياه وجود دارد و نسبت به گرما مقاوم است ،منطقه رفسنجان را
بهعنوان يكي از نقاط هدف انتخاب كردهايم.
وي خاطرنشان كرد :در منطقه محيآباد از توابع رفسنجان مزرعه آلوئهورا
ايجاد شده و مس از اين گلخانه حمايتهاي الزم را جهت توانمندسازي
متقاضي انجام داده است و درحالحاضر نيز مراحل تست كمپوت آلوئهورا
در تهران به پايان رسيده و در نظر داريم كه دستگاههاي صنايع تبديلي
مورد حمايت قرار بگيرند يا سرمايهگذاري انجام شود تا كمپوت و شربت
آلوئهورا در رفسنجان توليد و روانه بازار شود.
ارسالن اضافه كرد :پرداختن به صنايع فراوري آلوئهورا عالوهبر ترويج مصرف
گياهان دارويي ،ميتواند اشتغالزايي را بهدنبال داشته باشد؛ ضمن اينكه
در اين زمينه خودكفا شده و محصوالت مازاد بر مصرف را نيز ميتوانيم
صادر كنيم .وي با اشاره به اينكه به متقاضيان كشت اين گياه تسهيالت
كمبهره نيز اعطا ميشود ،بيان كرد :نخستين مركز شتابدهنده كشور را
با كمك دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان راهاندازي كرديم و هفتهاي ۲۰
ساعت براي سرمايهگذاريهاي خرد و كالن مشاوره ارائه ميدهيم.
به گفته ارسالن ،در راستاي توقيت توليد و اشتغالزايي كاشت  ۱۸هكتار
زعفران ،ششهكتار گلمحمدي و  ۳۰هكتار گياهان دارويي و توسعه
كشت آلوئهورا در دستوركار مس سرچشمه قرار گرفته است.

كشاورزان جنوب كرمان هر سال در اين فصل
كنار مزارع كشاورزي خود به خاطر خشكسالي
و محصوالت ضعيف زانوي غم بغل ميكردند؛ اما
امسال زندگي در هزاران هكتار مزرعه در اين
منطقه متحول شده است.
اين روزها بهسادگي ميتوان جاري شدن شعار
اقتصاد مقاومتي را در رگهاي مناطق محروم
جنوب كرمان مشاهده كرد .كشاورزاني كه
تا سال گذشته بعد از برداشت محصوالت
كشاورزي در عمق چشمانشان فقط غم ديده
ميشد ،امسال چهره خندانشان در مزارع به
چشم ميخورد.
همين سال گذشته بود كه قيمت گوجههاي
درون يك جعبه بزرگ از نرخ جعبه كمتر
ميشد و كشاورزان حتي براي بازپرداخت
وامهاي كشاورزي با مشكل مواجه ميشدند.
خياركاران بايد براي هزينه برداشت خيار پول
بيشتري از محصوالت برداشتشده به كارگران
ميپرداختند و در نهايت خيارها خوراك
دام ميشد.
پيازهاي كشاورزان بهدليل افت قيمت آنقدر
در مزارع ميماند كه همراه با خاك شخمزده
ميشد و در نهايت محصولي كه خريد توافقي
يا تضميني شده بود در انبارهاي شهر جيرفت
آنقدر بدون مصرف ميماند كه بوي نامطبوع
تمام شهر را فراميگرفت.
اين جمالت نه سياهنمايي است ،نه داستان
تخيلي بلكه داستان تلخي بود كه هر سال در
جنوب كرمان تكرار ميشد .دسترنج كشاورزان
فروش نميرفت و دالالن محصوالت را با
قيمتهاي بسيار اندك خريداري ميكردند
و با چندين برابر قيمت به مردم ميفروختند.
حملونقل محصوالت به بازارهاي مصرف با
چالش مواجه ميشد و شركتهاي بيمه بايد
مبالغ هنگفت به كشاورزان پرداخت ميكردند.
اما اکنون ورق در جنوب كرمان برگشته است.
ديگر از آن بغضها خبري نيست و همهچيز
براي يك جشن بزرگ آماده است ،توليد ملي
رونق گرفته و اقتصاد خانوار در اين مناطق
دگرگونشده و حداقل در سال جاري با توجه
به افزايش قيمت نهايي محصول و افزايش
تقاضا خبري از ورشكستگي محصوالت
كشاورزي نيست.
طبق بررسيها قيمت هر كيلو گوجهفرنگي
در سال گذشته حتي به زير  ۱۰۰تومان هم
رسيد؛ درحاليكه همين گوجه در تهران كيلويي
پنجهزار تومان فروخته ميشد؛ اما امسال هر
كيلو گوجه در كنار مزرعه یکهزار و  500تا
یکهزار و  800تومان خريداري ميشود.
همچنين در سال گذشته نرخ هر كيلو پياز و
سيبزميني تا  ۸۰تومان ميرسيد و در نهايت
بين  ۱۰۰تا  ۱۵۰تومان خريد تضميني ميشد،
حاال هر كيلو پياز سههزار تومان و سيبزميني
هفتهزار و  500تومان در بازار بهفروش
ميرسد .درحاليكه قيمت هر كيلو هندوانه در
كرمان دوهزار تومان است كه سال گذشته در

برخي زمانها قيمت هر كيلو هندوانه  ۶۰تومان
نرخگذاري ميشد.

محصوالت كشاورزي كرمان
ارجحيت صادراتي پيدا كردهاند
ديگر نه خبري از تجمعات اعتراضي كشاورزان
است و نه جلسات متعدد درخصوص رفع
مشكالت كشاورزان تشكيل ميشود .پس از
بارندگيهاي مطلوب سال جاري كه گاه تا چند
برابر سال گذشته بود دشتها و مزارع جنوب
كرمان كه به هندوستان ايران شهره است
مملو از انواع محصوالت كشاورزي است ،فصل
برداشت محصوالت مختلف يكي پس از ديگري

فراميرسد و در جادهها ميتوان كاميونهاي
مملو از محصوالت را ديد كه بهسمت بازارهاي
مصرف بهخصوص در كالنشهرها در حال
حركت است؛ اما اين محصوالت تنها به بازارهاي
مصرف داخلي ارسال نميشود ،بلكه يكي از
مقصدهاي اصلي محصوالت كشاورزي بازارهاي
خارجي است كه بهدليل كيفيت مناسب و قيمت
ارزان محصوالت ايران از آنها استقبال مطلوبي
شده است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،محمد
اسماعيلي ،يكي از كشاورزان جنوب كرمان است
كه در اینباره گفت :خدا را شكر در سال جاري
پس از بارندگيها شاهد افزايش توليد محصوالت
كشاورزي هستيم و بازار مصرف هم در داخل و
هم خارج از كشور مطلوب است.
وي افزود :در سال گذشته بهزحمت ميتوانستيم
محصول را در بازار داخلي به فروش برسانيم
و اكثر محصوالت در زمينهاي كشاورزي
خراب ميشد؛ اما امسال بخش قابلتوجهي از
محصوالت به كشورهاي همسايه صادر ميشود
و در كنار ارزآوري براي كشور موجب بهبود
وضعيت اقتصادي مردم شده است .بازاريابي
مطلوبي در كشورهاي مختلف شده است و
بازار كسبوكار در جنوب كرمان هم در بخش
كشاورزي و هم در زمينه حملونقل و صنايع
وابسته بهبوديافته است.

ايجاد اتاقهاي فكر
بر پايه توانمنديهاي بومي
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم اظهار
داشت :يكي از مشكالت عمدهاي كه در استان
كرمان در مبحث اقتصادي روي ميداد افت
شديد قيمت محصوالت كشاورزي و عدم رعايت
الگوي كشت بود كه موجب افزايش عرضه نسبت
به تقاضا ،داللبازي و در نهايت مشكالت متعدد
در كشاورزي جنوب كرمان ميشد.
محمدرضا پورابراهيمي افزود :يكي از اقدامات
مناسبي كه در استان كرمان انجام شده ايجاد
اتاقهاي فكر و رفع موانع توليد در اين مناطق
بر پايه توانمنديهاي بومي و منطقهاي است.

ايجاد پنجرههاي جديد بازارهاي مصرف
بهخصوص در كشورهاي همسايه منجر به بهبود
وضعيت خريدوفروش محصوالت كشاورزي
شده ،بههمين دليل شاهد افزايش نرخ برخي از
محصوالت و در نهايت افزايش عرضه شده است
و تعادل بين عرضه و تقاضا بهبود يافته است.
صادرات محصوالت كشاورزي
بايد مديريت شود
وي گفت :در كنار آزاد شدن صادرات
محصوالت كشاورزي بهخصوص مايحتاجي
كه جزو كاالهاي اساسي مردم است دولت بايد
صادرات را مديريت كند تا در كنار رونق توليد،
مصرفكنندگان داخلي نيز با مشكالت كمتري
مواجه شوند .بايد مراقبت كرد كه گراني منجر
به كوچك شدن سفره مردم نشود؛ اما از سوي
ديگر بايد از فرصت صادرات كاالهاي غيرنفتي
نيز استفاده كنيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره
به مشكالتي كه تحريمها ايجاد كرده است،
افزود :بايد از قابليتهاي اقتصادي هر منطقه
در راستاي خلق ثروت و ايجاد ارجحيتهاي
اقتصادي استفاده كنيم و در راستاي ارزآوري
براي كشور گامبرداريم .پورابراهيمي با اشاره به
اينكه بسياري از محصوالت داخلي هماكنون
زمينه صادراتي پيدا كردهاند ،گفت :افزايش نرخ

ارز در كنار مشكالتي كه دارد موجب شده زمينه
براي صادرات محصوالت داخلي افزايش يابد و از
اين فرصت براي كاهش صدمات نوسانات ارز بايد
استفاده شود.

شاهد مازاد محصول
و افت قيمت در سال جاري نيستيم
رئيس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان نيز
اظهار داشت :امسال شاهد گردش مالي مطلوب
در بخش كشاورزي جنوب كرمان هستيم و
توليد اكثر محصوالت افزايش يافته است.
سعيد برخوري با اشاره به اقليم مناسب
جنوب كرمان افزود :هماكنون هزاران نفر
در شهرستانهاي جنوب كرمان همزمان در
حال كاشت ،داشت و برداشت انواع محصوالت
هستند؛ بهطوريكه در زمان برداشت يك
محصول در مزارع مجاور كار كاشت محصول
ديگر در حال انجام است.
وي با اشاره به هماهنگيهاي صورت گرفته
گفت :هيچ مشكلي در زمينه حملونقل
محصوالت وجود ندارد و تقاضاي بازارهاي
خارجي براي محصوالت ايراني باالست؛ بههمين
دليل مازاد توليد در جنوب كرمان وجود ندارد.
باوجود گرماي شديد در جنوب كرمان اما
هزاران نفر در مزارع و باغها در حال كار و تالش
شبانهروزي هستند و مشكالت كمبود آب در
حوزه كشاورزي نيز كاهش يافته است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان
ادامه داد :پيشبيني ما برداشت بيش از 4/5
ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي در جنوب
كرمان است و در صورت هماهنگي دستگاههاي
مختلف بهخصوص در زمينه صادرات شاهد
ارزآوري بسيار مطلوب در سال جاري خواهيم
بود .درحالحاضر شاهد برداشت انواع محصوالت
جاليزي و گلخانهاي در جنوب كرمان و در
شهرستانهاي جيرفت ،عنبرآباد ،قلعهگنج،
فارياب ،كهنوج ،منوجان و رودبار جنوب هستيم.
برخوري درخصوص حمله ملخهاي صحرايي
به جنوب كرمان نيز گفت :ملخها يك تهديد
كشاورزي در تمام كشورها هستند؛ اما در
جنوب كرمان جازموريان مهمترين كانون حضور
ملخها محسوب ميشود كه در همان روزهاي
اول مشاهده ملخها يك فرودگاه در جازموريان
احداث و كار سمپاشي هوايي و زميني بهصورت
همزمان و گسترده آغازشده و صدها گله ملخ از
بين رفته است.
وی افزود :ملخها هنوز به مزارع و باغها راه
نيافتهاند و خسارتي در اين زمينه گزارش نشده
است و اين حشرات فقط در مراتع و دشتها ديده
شدهاند كه كار نابودي آنها بهصورت شبانهروزي
در حال انجام است .رونق كشاورزي در كرمان
موجب شده است سود ناشي از اين كسبوكار
موجب بهبود زندگي و معيشت كشاورزان شود
و بخش قابلتوجهي از اين محصوالت راهي
بازارهاي كشورهاي عربي ميشود و گردش مالي
قابلتوجهي در منطقه ايجاد شده است.

فعاالن توئيتر و اينستاگرام به ياري سيلزدگان آمدند
وي با بيان اينكه با وقوع سيالب به مجموعه خود فراخوان زديم و دو
اتوبوس از دوستان توئيتري و اينستاگرامي براي اعزام به مناطق سيلزده
لرستان آماده شدند ،تصريح كرد :جمع كثيري از نيروهاي جهادي در
پلدختر حاضر شده بودند؛ لذا ما ابتدا به خوزستان رفتيم و  ۱۸تا ۲۸
فروردينماه را مشغول امدادرساني و كمك در خوزستان بوديم.
مسئول قرارگاه شهيدمجيد قربانخاني در پلدختر با تأكيد بر اينكه اوايل
ارديبهشتماه بود كه با چهار نفر از دوستان مجازي بهسمت پلدختر
حركت كرديم و يك كاميون اقالم ارسالي مردم را به استان آورديم ،در
راه برگشت با نقطهاي مواجه شديم كه در رابطه با آن كمتر مسائل مطرح
توساز منازل ،مدارس و ...بود و كمتر
شده بود ،عمده توجه بهسمت ساخ 
به مبحث انجيرستان پلدختر پرداخته شده بود ،افزود :وقتي كارشناسان
به منطقه آمدند و وضعيت را توضيح دادند متوجه شديم بحران در
انجيرستان شديدتر از آن است كه مطرح ميشد.
روايت حضور نيروهاي جهادي براي نجات انجيرستان
صدارت با اشاره به اينكه همان زمان در روستاي دمرود افرينه ماندگار
شديم و در مسجد امام رضا(ع) قرارگاه شهيد قربانخاني را تشكيل
داديم ،ادامه داد :از همان لحظه فيلم گرفتيم و با انتشار در اينستاگرام
و توئيتر حساسيت الزم را ايجاد كرديم و براي حضور در منطقه تقاضا
داديم؛ نيروهاي جهادي هم در پلدختر بودند كه به كمك آمدند.
فعاليت  ۴۵روزه و جهاديهايي كه بهتدريج آمدند
وي با بيان اينكه از طريق فضاي مجازي ،بسيج سازندگي و ...نيروها به
پلدختر آمدند و بيش از  ۴۵روز در منطقه مستقر شدند تا انجيرستان
پلدختر را نجات دهند ،تصريح كرد :كار بهصورت كام ً
ال مردمي انجام شد
و آنچه وظيفه ما و ديگر نيروهاي جهادي بود نيز انجام شد .خوشبختانه
توانستيم توجه مردم و مسئوالن را جلب كنيم و از سوي برخي ادارات و
ارگانها نيز حمايتهاي مختلفي از ما صورت گرفت.
مسئول قرارگاه شهيدمجيد قربانخاني در پلدختر با تأكيد بر اينكه
روزهاي اول مسئوالن محلي به بيشتر درخواستها و تقاضاهاي ما را
جواب رد ميدادند و ميگفتند به استانهاي معين مراجعه كنيد ،اما با
اين حال ما مقاومت كرديم و مانديم تا بحران را حل كنيم ،افزود :براي
پاكسازي كامل انجيرستان نياز به یکهزار نفر نيرو داشتيم كه طي ۱۰
روز مداوم كار كنند ،اما نميتوانستيم زمان را از دست دهيم و بمانيم تا
یکهزار نيرو جمع شود ،لذا بهتدريج كار را شروع كرديم و پيش برديم.
روحيه يأس و نااميدي مردم از بين رفت
صدارت با اشاره به اينكه طي اين  ۴۵روز بالغبر یکهزار نفر نيرو به
منطقه آمدند و بيل زدند و به كمك مردم رسيدند ،باغهای زيادي
پاكسازي شد و روحيه ياس و نااميدي در بين مردم از بين رفت ،اظهار
داشت :به ما ميگفتند اين اقدامات بينتيجه است و اگر اطراف درختان
هم از گل پاكسازي شود مسأله آبياري و پاكسازي كامل باقي خواهد ماند،
اما ما كار را پيش برديم و خوشبختانه سه كارشناسي كه به منطقه آمدند
كار ما را تأييد كردند و گفتند درختان نجات يافتهاند.
وي با بيان اينكه استاندار اردبيل نخستين مسئول استاني بود كه به
منطقه آمدند و چهار دستگاه بيل مكانيكي را نيز براي كمك به ما ارسال
كرد ،تصريح كرد :پس از آن نيروهاي جهاد كشاورزي نيز پنج دستگاه
بابكت را به مدت  ۱۵روز براي ما اجاره كردند .ديگر دستگاهها نيز ازجمله
مهندسي سپاه لرستان ،مؤسسه جهاد نصر ،بنياد مسكن اردبيل ،قرارگاه
صاحباالمر و ...به كمك آمدند و اجاره دستگاهها را تمديد كردند.
مسئول قرارگاه شهيد مجيد قربانخاني در پلدختر با تأكيد بر اينكه در
عمليات پاكسازي باغها  ۹۵۰نفر نيروي جهادي فعاليت كردند كه  ۶۸۰نفر
از آنها طلبه بودند ،امام جمعه و مدير حوزه علميه و طلبه در جمع نيروهاي
جهادي حضور داشتند و كمك كردند ،روزها فعاليت عمراني داشتيم و
شبها برنامه فرهنگي را در دستوركار داشتيم ،افزود :تاكنون  ۱۳۳باغ را
نجات دادهايم ،در اين باغها از  ۳۰سانت تا سهمتر گل و الي جمع شده بود.
صدارت با اشاره به اينكه  ۱۴هزار و  ۸۸۵درخت را احياء كردهايم و
پنجهزار و  ۸۲۵درخت ديگر مانده است كه بايد اطراف آنها را از گل
خالي كنيم و سپس كل باغ پاكسازي شود ،گفت :نيروهاي جهادي در
ماه رمضان و تا عيدفطر در منطقه حضور داشتند؛ اما اكنون امتحانات
دانشجويان آغاز شده ،لذا نيروها از منطقه رفتهاند .ادامه عمليات نجات
انجيرستان همت و عزم عمومي و در عين حال كمك خيران را ميطلبد.
وي با بيان اينكه اکنون نياز به  ۳۰۰نيرو داريم تا كار نجات پنجهزار
درخت ديگر را در مدت زماني  ۱۰روز انجام دهيم ،تصريح كرد :همچنين
به  ۴۰دستگاه بابكت نياز داريم كه بايد بهتدريج اجاره شوند .مسئول
قرارگاه شهيدمجيد قربانخاني يادآور شد :از دستگاههاي ذيربط و از
خيران ميخواهيم براي نجات درختان اقدام كنند و به ياري ما بيايند.

خريد تضميني گندم و كلزا
در آذربايجانشرقي آغاز شد

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  ۸كشور گفت :خريد
گندم و كلزا به نرخ تضميني از كشاورزان آذربايجانشرقي آغاز شد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،اسفنديار ابوالحسنزاده افزود :خريد
گندم مازاد بر نياز كشاورزان استان در  ۹۰مركز خريد استان انجام
ميشود كه در صورت نياز اين مراكز افزايش مييابد.
وي با بيان اينكه پيشبيني شده امسال حدود  ۹۵۰هزار تن گندم
در استان توليد شود ،اظهار داشت :نرخ خريد هر كيلوگرم گندم با
چهاردرصد افت مفيد و يكدرصد افت غيرمفيد  ۱۷هزار ريال بوده و
پيشبيني ميشود امسال  ۶۰۰تا  ۶۵۰هزار تن گندم در استان از طريق
اين مراكز خريداري شود.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  ۸كشور گفت :خريد
محصول كلزا نيز از طريق  ۹مركز خريد در شهرستانهاي توليدكننده
اين محصول در استان به قيمت هر كيلوگرم  ۳۲هزار و  ۳۹۱ريال انجام
ميشود.پيشبيني ميشود امسال  ۱۲هزار تن كلزا در استان خريداري
شود كه در صورت تحقق آن كلزاي خريداري شده  ۸۰درصد بيشتر
از سال گذشته خواهد شد .ابوالحسنزاده گفت :خريد تضميني گندم و
كلزا در استان بهترتيب تا پايان شهريور و مرداد ادامه داشته و در صورت
استقبال توليدكنندگان قابل تمديد است.

