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خبر

ضريب خوداتكايي در ذرت دانهاي
كاهشيافت

مديركل دفتر غالت و كاالهاي اساسي وزارت جهاد کشاورزی ضمن تشريح
آخرين وضعيت طرح خوداتكايي دو محصول ذرت و جو گفت :در صورت
حمايت ،ميتوانيم اهداف برنامه را محقق كنيم.
نقش بخش كشاورزي در تأمين امنيت غذايي كشور انكارناپذير است و
كارشناسان معتقدند بين استقالل هر كشور و تأمين امنيت غذايي آن،
ارتباط مستقيم وجود دارد .بخش كشاورزي و پايداري توليد در اين بخش
سبب ايجاد مقاومت در برابر چالشهايي ميشود كه گاهی از سوي بيگانگان
بر كشور تحميل ميشود.
اهميت اين موضوع تا حدي است كه رهبر معظم انقالب بارها بر خودكفايي
در محصوالت اساسي بخش كشاورزي تأكيد كردهاند .ايشان در سال  ۹۴در
ديدار با هيئت دولت اعالم كردند« :بخش كشاورزي مهم است .آن چيزي
كه ما از وزير جهاد کشاورزی و از مجموعه اين وزارتخانه توقع داريم ،اين
است كه در توليد محصوالت حياتي بايد خودكفايي بهوجود بيايد؛ يعني
خودكفايي را به حرف و گپ اين و آن نگاه نكنيد كه آقا گندم ،بيرون ارزانتر
است و مانند اينها .ما بايد به خودكفايي برسيم .در مواد حياتي بايد به
خودكفاييبرسيم».
به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،درپي اين اظهارات عباس كشاورز ،معاون
امور زراعت وزیر جهاد كشاورزي ،در پاسخ به اين پرسش كه معاونت زراعت
چه برنامهاي براي خودكفايي در محصوالت اساسي دارد كه بيشتر آنها
نيز در حوزه مسئوليت اين معاونت است ،گفت :براي هشتمحصول اساسي
طرح خوداتكايي تهيه كردهايم كه ضريب خوداتكايي آنها در اين طرحها
مشخص شده است .اين هشتمحصول شامل برنج ،جو ،گندم ،حبوب ،پنبه،
چغندرقند ،ذرت و دانههاي روغني است.
در همين زمينه فرامك عزيزكريمي ،مديركل دفتر غالت و محصوالت اساسي
وزارت جهاد كشاورزي ،آخرين وضعيت دو طرح جو و ذرت را كه مربوط به
اين دفتر است ،مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت :ذرت بهعنوان يكي از غالت
استراتژيك تابستانه با برداشت دو منظوره دانه و علوفه مطرح است.
توليد ساالنه يكميليون تن ذرت دانهاي در كشور
وي با بيان اينكه ذرت همچنين بهعنوان مهمترين غله در تغذيه ماكيان و
دام كشور مطرح است ،گفت :كشت اين محصول تقريباً در تمام استانها و
اقليمهاي كشور چه بهصورت دانه ،علوفه يا هر دو انجام ميشود.
اين مقام مسئول اضافه كرد :طي سالهاي  ۹۵تا  ۹۷بهطور متوسط ساالنه
يكميليون تن ذرت دانهاي و باالي  ۱۰ميليون تن ذرت علوفهاي در سطح
متوسط  ۳۳۵هزار هكتار در كشور توليد شده است.
عزيزكريمي افزود :در اين راستا اقداماتي مانند توزيع ساالنه ۱۳هزار تن
بذر هيبريد ارقام مختلف ذرت در گروههاي رسيدگي ديررس تا زودرس،
 ۲۱۵هزار تن انواع كود ،اجراي مزارع الگويي با رويكرد معرفي ارقام جديد
و پر پتانسيل با طول دوره رشد كوتاهتر بهمنظور صرفهجويي در مصرف
آب ،روشها و آرايشهاي جديد كاشت ذرت توأم با سيستمهاي آبياري
ميكرو ،تغذيه مزارع ذرت و اجراي سيستم كشت حفاظتي (مستقيم) انجام
گرفته است.
وي با اشاره به اينكه بهطور متوسط در سطح ۱۳۵هزار هكتار با آفات و
بيماريهاي اين محصول مبارزه شده است ،گفت :توسعه كشت نشايي ذرت
نيز در راستاي پايداري توليد و صرفهجويي در مصرف آب انجام شده است.
افزايش  ۳۵درصدي استفاده از ارقام ميانرس و زودرس
اين مقام مسئول با اشاره به گسترش آبياري ميكرو در سطح ساالنه بيش از
 ۵۰هزار هكتار گفت :همچنين كاهش استفاده از ارقام ديررس از  ۹۵به ۶۵
درصد و افزايش استفاده از ارقام ميانرس و زودرس از پنج به  ۳۵درصد و
در نهايت افزايش متوسط عملكرد ذرت دانهاي از هفت به هشت تن و ذرت
علوفهاي از  ۴۸به  ۵۳تن در هكتار ازجمله مهمترين دستاوردهاي طرح طي
اين مدت بوده است.
عزيزكريمي گفت :هرچند سطح و توليد ذرت بهخصوص ذرت دانهاي در
سنوات اخير تحتتأثير منابع آبي و خشكساليهاي مستمر كاهش داشته
است؛ اما با برنامهريزيهاي صورت گرفته و تجديدنظرهاي بهعمل آمده
ازقبيل روشهاي كشت بهينه ،شيوههاي آبياري ،استفاده از ارقام زودرس و
ميانرس و كشت نشايي اميدواريم با پشتيباني و حمايتهاي الزم بتوانيم
اهداف ترسيم شده در برنامه را تحقق بخشيم و به درصد خوداتكايي مندرج
در برنامه برسيم.

خوداتكايي در ذرت دانهاي به  ۱۷درصد كاهش يافت
اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي اظهارداشت :ميزان خوداتكايي
ذرت دانهاي قبل از برنامه اقتصاد مقاومتي با ميزان توليد  1/7ميليون تن
و نياز به واردات ششميليون تن ۲۸ ،درصد بوده كه درحالحاضر درصد
خوداتكايي به حدود  ۱۷درصد كاهش يافته است.
عزيزكريمي گفت :اين درحالي است كه كل نياز علوفه سهم ذرت ،براساس
برنامه تأمين شده است .به گفته اين مقام مسئول پيشبيني توليد ذرت در
افق برنامه ،تحقق خوداتكايي  ۴۷درصدي با توليد  3/3ميليون تن دانه ذرت
و ۱۲ميليون تن علوفه ذرت در سال  ۱۴۰۴است.
داليل عدم تحقق اهداف برنامه خوداتكايي در ذرت دانهاي
به گفته عزيزكريمي از داليل عدم تحقق ذرت دانهاي براساس برنامه
ترسيمي ميتوان به تابستانه بودن محصول ذرت ،وقوع خشكساليهاي
مكرر چند سال اخير ،كاهش منابع آبي و برداشت مزارع ذرت از دانهاي
به علوفهاي با توجه به آب مصرفي كمتر (دوهزار مترمكعب صرفهجويي در
مصرف آب) و فروش نقدي آن در بازار علوفه كشور اشاره كرد.
وي اضافه كرد :ميزان توليد ذرت دانهاي در سال  ۹۷حدود يكميليون تن،
نياز كشور حدود هشتميليون تن و واردات نيز با احتساب ذخاير استراتژيك
 8/9ميليون تن بوده است.
توليد ساالنه بيش از  ۳ميليون تن جو در كشور
وي درباره محصول جو نيز اظهارداشت :بهطور متوسط ساالنه سههزار و 250
هزار تن طي سالهاي  ۹۵تا  ۹۷جو در كشور توليد شده است.
عزيزكريمي ادامه داد :در اين راستا اقداماتي مانند توزيع ۱۳۰هزار تن انواع
كود ،مبارزه با آفات ،بيماريها و علفهاي هرز در سطح  ۶۵۴هزار هكتار،
توزيع حدود  ۳۰هزار تن بذر گواهي شده ،ايجاد مزارع انتخاب مشاركت ارقام
و الينهاي جو آبي و ديم با هدف آشنايي كشاورزان با پتانسيل ارقام جديد
در  ۲۸استان كشور و توزيع بيش از  ۳۰۰تن بذر از ارقام پرپتانسيل خارجي
با هدف ارتقای عملكرد صورت گرفت.
اين مقام مسئول با بيان اينكه در مقايسه با برنامه سالهاي  ۹۵تا  97بهطور
ميانگين ۱۰درصد افزايش در زمينه توليد بذر حاصل شده است ،گفت:
پيشبيني ميشود در سال جاري نيز حدود  ۱۰۰درصد اهداف برنامه محقق
شود .عزيزكريمي ادامه داد :لذا ميانگين ميزان توليد (طي سالهاي  ۹۵تا
 )۹۷در مقايسه با برنامه پنجدرصد افزايش داشته است .با اين روند تحقق
برنامه خوداتكايي در توليد جو در سال افق بهطور كامل دور از انتظار نيست.

توسعه گلخانهها راهحل سازگاري با كمآبي و افزایش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی است

عملکرد 10برابری گلخانهها نسبت به فضاي آزاد

سبزینه

مهدیه ومسه

گلخانه يكي از راهحلهاي مدرن براي مبارزه با
سرما ،گرما و كمآبي است و در بسياري از کشورها
كه داراي آب و هواي سرد يا گرم هستند يا با
مشكل كمآبي روبهرو هستند ،احداث گلخانه
ميتواند بهترين گزينه براي توليد ميوه و
سبزيجات باشد .در شرايطي كه كشور با بحران
آب دست و پنجه نرم ميكند ،توسعه گلخانهها
راهحل مناسبي براي سازگاري با كمآبي و حوادث
غيرمترقبه است .خشكساليهاي اخير و افت
آبهاي زيرزميني همگان را بر آن داشت تا با
هوشياري نسبت به آينده زمين بدون آب و رفع
عطش زمينهاي كشاورزي ،توسعه گلخانهها را
در دستوركار خود قرار دهند.
در شرايطي كه كشور با چالش بحران آب دست
و پنجه نرم ميكند ،برخي كارشناسان معتقدند
توسعه گلخانهها بهسبب سيستم بازچرخاني
آب بهمنظور جلوگيري از هدر رفت منابع پايه
ميتواند راهحل مناسبي براي سازگاري با كمآبي
و حوادث غيرمترقبه در كشور باشد ،بههمين
دليل از مسئوالن انتظار ميرود همهساله منابع
قابلتوجهي به توسعه گلخانهها كه نقش بهسزايي
در كاهش مصرف آب و افزايش بهرهوري دارد،
اختصاص دهند.
حال بهسراغ مسئوالن ذيربط ميرويم تا از
آخرين وضعيت گلخانههاي كشور در مقايسه با
كشورهاي توسعه يافته با خبر شويم.
توسعهگلخانهها
نسخه شفابخش حوادث غيرمترقبه
غالمرضا تقوي ،مديركل دفتر امور گلخانهها،
گياهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد
كشاورزي ،به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :با
توجه به حوادث غيرمترقبه نظير خشكسالي،
سرمازدگي ،سيل و ،...توسعه گلخانهها نسخه
شفابخشي براي رفع اين بحران است.
وي افزود :با تأكيد وزير جهاد كشاورزي مبنيبر
انتقال محصوالت آببر به داخل گلخانه ،امسال
پنجهزار و  ۸۰۰هكتار به سطح گلخانههاي كشور
افزوده ميشود كه با توجه به تسهيل صدور
پروانهها به نظر ميرسد رشد و شتاب خوبي در
اين حوزه تا پايان سال داشته باشيم.
تقوي از رشد دو برابري صادرات گياهان زينتي
نسبت به سالهاي گذشته خبر داد و گفت :با
توجه به افزايش كيفيت محصوالت گلخانهاي
در حوزه صادرات گياهان زينتي در مقايسه با
سالهاي گذشته رشد چشمگيري داشتهايم كه
اين امر حاكي از اقتصادي بودن توليد محصوالت
گلخانهاي ،افزايش اشتغال و مثبت شدن تراز
تجاري بخش كشاورزي است.
مديركل دفتر امور گلخانهها ،گياهان زینتی و
قارچ خوراکی وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به
اينكه بيش از  ۱۵هزار هكتار گلخانه در كشور
احداث شده است ،بيان كرد :هماكنون ۱۲هزار
هكتار از گلخانههاي كشور بهطور كامل زيركشت
و مابقي درحال احداث هستند.
وي درباره مقايسه سازه گلخانههاي كشور با
كشورهاي اروپايي گفت :كشور ما از لحاظ

ضرورت اصالح  ۱۹درصد سازههاي گلخانهاي در كشور

ت كشتهاي گلخانهاي
علياشرف منصوري ،مديرعامل شركت شهركهاي كشاورزي ،با اشاره به مزي 
نسبت به فضاي باز اظهار كرد :كنترل عوامل محيطي ،افزايش بهرهوري نهادههاي پايه توليد ،افزايش
عملكرد كمي و كيفي محصول ،كنترل عوامل خسارتزا ،آفات و بيماريها ،توليد محصول در تمامي فصول
با هر شرايط جغرافيايي و اشتغال پايدار ازجمله مزاياي كشتهاي گلخانهاي در كشور بهشمار ميرود.
وي افزود :از مجموع 11هزار و  895هكتار از گلخانههاي كشور10هزار و  345هكتار بهصورت كشت
خاكي و یکهزار و 550هكتار كشت هيدروپونيك است كه اين امر بدان معناست كه  ۸۷درصد
گلخانه كشور بهصورت كشت خاكي و  ۱۳درصد هيدروپونيك هستند.
منصوري با اشاره به اينكه حدود  ۷۶درصد از گلخانههاي كشور داراي سازه فلزي و پوشش پالستيك
هستند ،بيان كرد :حدود پنجدرصد گلخانههاي كشور با سازه فلزي و پوشش شيشه و  ۱۹درصد سازه
سنتي است كه نياز به اصالح ساختار دارد.
اين مقام مسئول ادامه داد :امسال با اجراي توسعه كشتهاي گلخانهاي پيشبيني ميشود كه
یکهزار و  741شاخه گل و  1/5ميليون تن سبزي و صيفي در كشور توليد شود.
مديرعامل شركت شهركهاي كشاورزي در پايان يكي از برنامههاي مهم و اولويتدار وزارت جهاد
كشاورزي را انتقال كشت از فضاي باز به داخل گلخانه برشمرد و گفت :توسعه كشتهاي نشايي،
دستيابي يا انتقال تكنولوژي توليد بذور هيبريد به داخل كشور از ديگر برنامههاي مهم وزارتخانه است.
استاندارد و ساخت سازه همتراز با كشورهاي
اروپايي است و عالوهبر آن دانش بومي در اين
حوزه با نوآوري در كشور ما تركيب شده است.
تقوي با بيان اينكه شركتهاي سازنده رشد
خوبي در زمينه ساخت سازههاي گلخانهاي
داشتهاند ،اظهار كرد :درحالحاضر برخي قطعات
براي نخستينبار بايد وارد كشور شود و سپس
مشابهسازي آن در داخل صورت گيرد كه اين
امر بيانگر حداقل وابستگي در حوزه سازههاي
گلخانهاي به ديگر كشورهاست.
اين مقام مسئول درباره مزاياي توسعه كشت
گلخانه نسبت به فضاي باز افزود :با توجه به
بحران منابع آبي واقعيت آن است كه با يكواحد
آب مصرفي ،امكان توليد  ۱۰برابري محصوالت
در مقايسه با فضاي باز وجود دارد ،ضمن آنكه
محصوالت گلخانهاي بهسبب افزايش كيفيت
خواهان زيادي در بازارهاي هدف دارد.
مديركل دفتر امور گلخانهها ،گياهان زینتی و
قارچ خوراکی وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد:

در شرايط فعلي تنها توليد محصوالت گلخانهاي
ميتواند جوابگوي تأمين نياز داخل و بازارهاي
صادراتي باشد.
وي با اشاره به ديگر مزاياي توسعه گلخانه در
كشور گفت :افزايش بهرهوري در گلخانهها نسبت

مديركل دفتر امور گلخانهها،
گياهان زینتی و قارچ خوراکی
وزارت جهاد كشاورزي :كشور
ما از لحاظ استاندارد گلخانهها و
ساخت سازه همتراز با كشورهاي
اروپايي است و عالوهبر آن دانش
بومي در اين حوزه با نوآوري در
كشور تركيب شده است

به فضاي باز ،بهينهسازي مصرف آب ،توسعه
صادرات و افزايش ارزآوري از ديگر مزاياي توسعه
گلخانه در كشور بهشمار ميرود.
توليدكنندگان توان سرمايهگذاري
در گلخانههاي مدرن را ندارند
مسعود اسدي ،عضو شوراي مركزي خانه كشاورز،
وضعيت گلخانههاي كشور را از لحاظ كمي
مطلوب ارزيابي كرد و گفت :اين درحالي است كه
وضعيت گلخانههاي كشور از لحاظ كيفي تعريف
چنداني ندارد.
وي درباره كيفيت گلخانههاي كشور در مقايسه با
كشورهاي اروپايي افزود :گلخانههايي كه در يك
یا دو سال اخير در كشور احداث شدند ،از لحاظ
كيفي با گلخانههاي كشورهاي اروپايي قابل
رقابت هستند .اسدي ادامه داد :اگرچه طي چند
سال اخير گلخانههاي صنعتي به اصطالح مدرن
با سرمايه دولتي در كشور ايجاد شد ،اما به هيچ
عنوان اين گلخانهها قابل قياس با گلخانههاي مدرن
جهان نيست و تنها زماني ميتوان اين ادعا را داشت
كه از آن  ۶۰۰تن محصول در هكتار برداشت كرد.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورزي ادامه داد:
درحالحاضربرخيازگلخانههايكشورباتكنولوژي
روز اروپا برابري ميكنند ،اما اين موضوع به هيچ
عنوان عام نيست .وي افزايش توليد محصوالت
كشاورزي را يكي از مزاياي توسعه گلخانههاي كشور
برشمرد و گفت :البته توليد گلخانههايي كه تا چند
سال اخير در كشور احداث شدند ،چندان چشمگير
نبودهاست؛اماعملكردگلخانههايجديدحداقلچند
برابر فضاي آزاد است .ضمن آنكه كيفيت محصوالت
ل قياس نيست .اسدي با
گلخانهاي با فضاي باز قاب 
بيان اينكه توليدكنندگان توان سرمايهگذاري برای
ایجاد گلخانههاي مدرن با تكنولوژي روز اروپا را ندارند،
اظهار كرد :بر اين اساس دولت با اعطاي تسهيالت
ارزانقيمت ،اعزام كشاورزان براي گذراندن دورههاي
آموزشي به خارج از كشور ،ايجاد زيرساخت و بازار
مناسب براي محصوالت گلخانهاي بايد بهرهبرداران را
حمايتكند.

شاليكوبيهايكوچكمتهماندانهدرشتاختالطبرنجمازندران
پس از سالها گمانهزني درباره منشای مخلوطكردن برنج كيفي
شاليزارهاي مازندران با انواع برنج نامرغوب خارجي يا ارقام
پرمحصول داخلي ،سرانجام يك مرجع رسمي پرده از اسرار اين
تجارت متقلبانه برداشت تا دامن شاليكاران استان همچنان
پاك بماند.
به گزارش«سبزینه» بهنقل از ايرنا ،زمزمه مخلوط كردن برنج
مازندران با انواع ارقام بيكيفیت خارجي و داخلي موضوعي است
كه از يكدهه پيش بهصورت شايعه بر سر زبانها افتاد تا اينكه
در سالهاي اخير بهخاطر رسيدن به مرحله شكايت مشخص
شد كه موضوع واقعيت دارد و در حد شايعه و گمانهزني نيست؛
بهعنوان مثال ادار ه كل تعزيرات حكومتي مازندران سال ۹۴
بهصورت رسمي وجود تخلفات فروش برنج و مخلوط كردن آن
در استان را تأييد و اعالم كرد كه از سال  ۹۳كه موضوع بهصورت
جدي در دستوركار اين اداره كل قرار گرفت ۸۹ ،فقره پرونده در
اين زمينه تشكيل شد كه  ۳۰فقره آن مربوط به مخلوط كردن
برنج بوده است.
با اينكه تعزيرات حكومتي تهديد كرده بود كه متخلفان دو تا
 ۱۰برابر ارزش مقدار برنجي كه مخلوط و به بازار عرضه كردند
جريمه ميشوند؛ ولي مشكل همچنان ادامه يافت تا مسئوالن به
راهكاري ديگري مانند ضرورت بستهبندي برنج مازندران ،عرضه
مستقيم آن از مزرعه به مصرفكننده و همچنين تعريف برند
خاص از اين محصول راهبردي فكر كنند .راهكارهايي كه بعضي
از آنها اجرايي نيز شد؛ ولي عم ً
ال جلوي تخلفات را نگرفت.
نظارت بر تبديل و بستهبندي برنج توليدي استان در شاليكوبيها
و برنجفروشيها و جلوگيري از عرضه فلهاي اين محصول هم
راهكار ديگري بود كه ظاهرا ً باز هم ناكام بود و اين ناكامي را
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني مازندران برمال كرد،
آنجا كه گفت شاليكوبيهاي كوچك فاقد مجوز متهم اصلي
پرونده اختالط برنج استان هستند و با اين كار خط قرمز بر رونق

بازار صادرات اين محصول راهبردي مازندران ميكشند .امير
ميرانآملي در نشست تخصصي كميسيون بازرگاني داخلي اتاق
مازندران گفت :با وجود اطالع از فعاليت اين واحدها در مخلوط
كردن برنج ایراني با برنجهاي خارجي و حتي داخلي باكيفيت
پايين ،تاكنون برخورد جدي با آنها صورت نگرفته يا برخوردها
بازدارنده نبوده است.
وي اضافه كرد :برنج بهعنوان يكي از محصوالت راهبردي استان
مازندران كه كيفيتش زبانزد مصرفكنندگان داخلي و حتي
خارجي است ،ميتواند در شرايط تحريم بهعنوان يكي از بهترين
كاالهاي صادراتي و زمینهساز ارزآوري براي كشور مطرح شود،
ولي مخلوط كردن آن ميتواند اين برنامه را تحتشعاع قرار دهد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني مازندران با انتقاد از ضعف
نظارت و برخورد با اين واحدها اظهار داشت :در شرايط فعلي
بيشترين فشار نظارتي بر واحدهاي بزرگ توليدي است و اين
واحدهاي كوچك از ديد نظارتي در امان هستند.
پيشنهاد رسمي شدن مخلوط کردن برنج
وي هشدار داد :فشار زياد بر واحدهاي بزرگ توليدي بدون اينكه
مسببان اصلي مشكل تحتنظارت قرار گيرند ،سرمايهگذاري
در اين حوزه و مدرنسازي واحدها شاليكوبي را با مشكل
مواجه ميكند.
براساس آمار سازمان جهاد كشاورزي مازندران حدود يكهزار
و  ۳۰۰واحد شاليكوبي در اين استان وجود دارد كه تنها ۳۵۰
واحد از اين تعداد مدرن و پيشرفته بهشمار ميروند و بقيه
واحدهاي كوچكي هستند كه حتي مدرنيزه كردن ماشينآالت
هم برايشان بهصرفه نيست .فعاليت شاليكوبيها فصلي و تنها
از آغاز تا يكي تا دو ماه پس از برداشت برنج است ،در نتيجه
اين واحدها براي كسب درآمد به مهمترين محل عرضه برنج
به بازار تبديل شدهاند .ميران آملي با اشاره به فعاليت پايانه برنج

كشور در مازندران (آمل) اين گذرگاه اقتصادي را فرصتي مناسب
براي برندسازي برنج داخلي براي صادرات معرفي كرد و خواهان
هدايت برنجهاي توليدي استان به اين پايانه براي توزيع در داخل
و صادرات به خارج از كشور شد.
وي اضافه كرد :پايانه برنج كشور عالوهبر كارشناسان فني ،از
آزمايشگاه مركزي نيز برخوردار است كه ميتواند تمام محصول
برنج ورودي را از لحاظ كيفيت زير ذرهبين ببرد و پس از تأييد
جواز توزيع و صادرات براي تجار صادر كند.
رئيس كميسیون كشاورزي اتاق بازرگاني مازندران از پيشنهاد
به رسمیت شناختن تخليط برنج ايراني به شرط درج آن بر روي
بستهبندي انتقاد كرد و گفت :در صورت تحقق اين پيشنهاد ،برنج
ايراني بهخصوص برنج كيفي مازندران در سطح ايران و كشورهاي
هدف صادراتي بدنام ميشود.
ساالنه ۲۳۰هزار هكتار از حدود ۴۶۰هزار هكتار اراضي مازندران
زيركشت شالي قرار ميگيرد و از شاليزارها هم افزونبر يكميليون
و  ۵۰۰هزار تن شلتوك برداشت ميشود .مازندران با توليد ساالنه
بيشتر از يكميليون تن برنج به تنهايي  ۴۲درصد نياز كشور به اين
محصول پرمصرف خانوارهاي ايراني را تأمين ميكند .بيشترين
سطح زيركشت شالي در مازندران مربوط به ارقام محلي و كيفي
ازجمله طارم و هاشمي است و ارقام پرمحصولي چون ندا ،فجر و
شيرودي هم در اين استان كشت ميشود .براساس اعالم مركز
تحقيقات برنج ،تاكنون دستكم  ۵۰رقم برنج به كشاورزان معرفي
شده است؛ ولي همچنان شاليكاران ترجيح ميدهند تا بهخاطر
مشتريپسندي و قيمت مناسب ،شاليزارهايشان را زيركشت ارقام
محلي و شناخته شده ببرند .سال گذشته حدود  ۸۰تن برنج از
نوع طارم و هاشمي براي نخستين سال پس از پيروزي انقالب
اسالمي به خارج صادر شد و اين اميدواري را ايجاد كرد تا كشاورزان
مازندراني بتوانند بخشي از محصول كيفي خود را از طريق صادرات
از دسترس متخلفان ازجمله مخلوطكنندگان دور كنند.

ســرزمین
روی خط
مديرعامل تعاون روستايي آذربايجانغربي خبر داد

خريد 7هزار و  900تن كلزا
ازکشاورزانآذربايجانغربي

مديرعامل سازمان تعاون روستايي استان آذربايجانغربي گفت :از 26
خردادماه سال جاري تاکنون در سطح استان آذربايجانغربي هفتهزار و
 900تن كلزا خريداري شده كه از اين مقدار چهارهزار و  535تن مربوط
به شهرستان پلدشت است
شهريار حيدري در گفتوگو با «سبزينه» ،اظهار كرد :متأسفانه در سطح
كشور بيش از  90درصد نياز كشور كلزا از خارج تهيه ميشود.
وي در ادامه با بيان اينكه سياست و اولويت جهاد كشاورزي سوق دادن
كشور بهسمت استقالل است ،افزود :سال گذشته كلزاي خريداري شده
در استان هشتهزار تن بود؛ ولي امسال در عرض  20روز هفتهزار و
 900تن خريداري شده و پيشبيني ميشود در روزهاي آتي  15تا 16
هزار تن خريد كلزا داشته باشيم.
حيدري با تأكيد براينكه تمامي خريدهاي محصول كلزا توسط تعاون
روستايي صورت گرفته ،گفت :اين محصول بهدليل ماندگاري كمتر و
فسادپذيري زودتر بايد سريعتر به كارخانجات روغنكشي ارسال شود.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي استان آذربايجانغربي تصريح كرد:
شهرستانهاي بوكان ،پلدشت ،نقده ،شاهيندژ ،خوي و پيرانشهر
بيشترين كلزاي توليدي را داشته كه در اين ميان پلدشت رتبه نخست
را به خود اختصاص داده است.
وي با بيان اينكه در نبود كارخانه روغنكشي كلزاي خريداري شده به
استانهاي ديگر صادر ميشود ،افزود :تأسيس و راهاندازي صنايع تبديلي
موجب جلوگيري از خروج محصوالت زراعي ،ايجاد فرصتهاي جديد
شغلي و افزايش ميزان درآمد منطقه خواهد شد و كلزا يكي از گياهان
روغني است كه دانه داراي  42درصد روغن است.

 ۱۰درصد زعفران توليدي
درخراسانجنوبيبستهبنديميشود

رئيس اتاق بازرگاني بيرجند گفت :تنها  ۱۰درصد زعفران توليدي در
خراسانجنوبي بستهبندي ميشود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،محسن احتشام اظهار كرد :اگر يك
گزارش تحليلي درباره محصوالت استراتژيك خراسانجنوبي داشته
باشيم ،درمييابيم كه در استان  ۶۳تن زعفران توليد ميشود؛ ولي در
عمل كمتر از  ۱۰درصد آن در خراسانجنوبي بستهبندي ميشود.
رئيس اتاق بازرگاني بيرجند بيان كرد :پروانه بهرهبرداري زعفران را براي
 ۲۳واحد صادر كرديم؛ ولي در عمل تنها يكواحد در حوزه صادرات
زعفران در خراسانجنوبي كار ميكند .احتشام با اشاره به اينكه كمتر از
ش تن زعفران در خراسانجنوبي بستهبندي ميشود ،يادآور شد :در
ش 
حوزه فرآوري و صادرات مشكالت زيادي در مسير فعاالن وجود دارد كه
در اين زمينه بايد تدبيري بينديشيم.
عمده زعفران خراسانجنوبي در خارج از استان بستهبندي ميشود
وي گفت :عمده زعفران خراسانجنوبي در خراسانرضوي بستهبندي و
صادر ميشود .رئيس اتاق بازرگاني بيرجند با بيان اينكه كار نشان ملي
زعفران به اتمام رسيده است ،اظهار كرد :از اين جهت هر زعفراني كه از
ايران بخواهد صادر شود بايد داراي نشان ملي باشد كه يك اتفاق بسيار
مثبت در حوزه تجارت اين محصول مهم محسوب ميشود.
عبدالرضا رضايي ،مدير امور باغباني جهاد كشاورزي خراسانجنوبي ،نيز
در اين زمينه اظهار كرد :در زمينه توليد زعفران در خراسانجنوبي ۳۸هزار
و  ،۳۹عناب ۹هزار و  ۵۰۰و زرشك بالغبر  ۵۰هزار خانواره بهرهبردار
مشاركت دارند .وي بيان كرد :با احتساب اشتغالهاي جانبي در زمينههاي
خريد و فروش ،صنايع فرآوري ،بستهبندي و حملونقل اقتصاد بخش
قابلتوجهي از جمعيت استان به آنها وابسته شده است كه اين موضوع
نقش و جايگاه ويژه اين محصوالت را بيش از پيش مشخص ميکند.
ميزان توليد ساالنه محصوالت استراتژيك در خراسانجنوبي
رضايي افزود :ميزان توليد زرشك ساالنه در خراسانجنوبي ۱۸هزار و
 ۸۳۰تن و ميزان توليد عناب نيز ششهزار و  ۳۰۹هكتار ،ميزان توليد
زعفران  ۶۳تن است.
وي در زمينه محصول زعفران بيان كرد :زعفران با قدمت بيش از چند
قرن بهدليل شرايط خاص اقليمي و رعايت اصول كشاورزي پايدار در
استان از كيفيت باال برخوردار بوده و درصد بااليي از آن بهصورت سالم
و ارگانيك توليد ميشود.
مدير امور باغباني جهاد كشاورزي خراسانجنوبي ادامه داد :بهرهوري باالي
آب در مقايسه با ساير محصوالت اشتغالزايي بسيار باال (بهازای هر هكتار
زعفران  ۲۰۵نفر روز كار در سال) و ميزان خانوار بهرهبردار زعفران در استان
نشاندهنده جايگاه ويژه اين محصول ارزشمند است .رضايي بيان كرد :در
خراسانجنوبي براي  ۳۰واحد مجوز بستهبندي و فرآوري زعفران صادر
شده است كه از آنها  ۱۶واحد با ظرفيت اسمي  ۲۵تن و ظرفيت واقعي
 ۱۶تن فعال بوده و هفتواحد پروانه بهرهبرداري اخذ كردهاند.
مدير امور باغباني جهاد كشاورزي خراسانجنوبي گفت :ثبت رقم
و مالكيت معنوي آن بهنام جمهوري اسالمي ايران ،ايجاد كارگاههاي
فرآوري بهداشتي زعفران و جلوگيري از قاچاق غيرقانوني پياز زعفران
از كشور و ايجاد محدوديت براي خروج بیرويه به ساير استانها ازجمله
پيشنهادات براي سودآوري بيشتر از محصول زعفران است.
رضايي بيان كرد :درباره دو محصول استراتژيك عناب و زرشك مشكالتي
همچون خشكسالي ،شور شدن منابع آب و خاك ،اثرات تغيير اقليم و
شرايط نامساعد محيطي مانند بادهاي گرم ،ريزگردها ،گرماي شديد
تابستان و كمشدن سهم آب چاههاي كشاورزي وجود دارد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني سمنان:

ورود بخش خصوصي مانع تحقق
هدفگذاريخريدتضمينيگندماست

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني استان سمنان گفت :طرح
خريد تضميني  ۱۱۵هزار تن گندم توسط دولت ،بهدليل ورود بخش
خصوصي به بازار خريد و فروش اين محصول راهبردي امسال در استان
محقق نميشود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محمدباقر منوچهري افزود :بخش
خصوصي بهصورت سازمانيافته براي خريد گندم در سمنان اقدام كرده
و اين مسأله براي نخستينبار در استان درحال اجراست و هدفگذاري
بخش دولتي براي خريد تضميني گندم را بينتيجه ميگذارد.
وي خاطرنشان كرد :تاكنون بيش از  ۵۰هزار تن گندم بهصورت تضميني
از كشاورزان استان سمنان خريداري شده و با ورود بخش خصوصي
امكان تحقق خريد  ۱۱۵هزار تن گندم بهصورت تضميني وجود ندارد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني استان سمنان گفت :بخش
خصوصي امسال گندم را از كشاورزان ۱۷هزار و  ۲۰۰ريال و باالتر از اين
قيمت خريداري ميكند كه اين امر به درآمد بيشتر كشاورزان ميانجامد.
وي ادامه داد :اكنون برداشت گندم از مزارع كالپوش در شرق استان
سمنان آغاز شده و تا پايان اين ماه برنامه برداشت اين محصول راهبردي
پايان مييابد .كارخانههاي آردي كه بهصورت خصوصي اداره ميشوند،
امسال به بازار خريد گندم ورود كردهاند كه اين مسأله در ميانمدت
ميتواند به افزايش كيفيت آرد در بخش صنفي و صنعتي منجر شود.
منوچهري تصريح كرد :آزادسازي خريد و فروش گندم و آرد با هدفمند
كردن يارانهها در اين بخش اقدام مطلوب براي توسعه روزافزون بخش
كشاورزي بهشمار ميرود .در سال زراعي جاري حدود دوميليون و
۴۰هزار هكتار گندمآبي و سهميليون و  ۸۰۰هزار هكتار گندم ديم و در
مجموع پنجميليون و  ۷۵۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي در استانهاي
مختلف كشور زيركشت گندم رفته است.

