زراعت ،دامپروری و روستا
اخبار

تأثیر اختصاص ارز دولتی به نهادههای تولید
بر بهرهوری بخش کشاورزی

رئیس مؤسس��ه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کش��اورزی و توس��عه
روستایی گفت :سیاست اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهادههای
تولید میتواند مناس��ب باشد و تاکنون هم نتیجهبخش بوده است ،اما در
مقابل اختصاص ارز دولتی به کاالی نهایی نه میتواند حمایت مناسبی از
تولیدکننده داشته باشد و نه مصرفکننده.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایانا ،علی کیانیراد اظهار کرد :در رابطه با
ارز نیمایی باید به دو مسأله توجه کرد؛ ارزی که به نهادهها و عوامل تولید
اختص��اص میدهید که قطعاً میتواند اثر مناس��بی روی بهرهوری بخش
کش��اورزی و تأمین امنیت غذایی داشته باشد و اختصاص ارز دولتی برای
نهادههای اصلی بهویژه آنهایی که سهم باالیی در هزینه تولید محصوالت
کشاورزی دارند؛ مانند ذرت ،کنجاله و بذر که باید ادامه یابد.
وی تأکید کرد :اختصاص ارز دولتی به کاالهای نهایی مانند ش��کر و سایر
محصوالت ،عم ً
ال میتواند آثار سوء در سیاستگذاری داشته باشد.
کیانیراد توضی��ح داد :وقتی به واردات کاالی نهایی ،ارز دولتی اختصاص
داده میش��ود ،دو اثر همزمان میگذارد؛ نخس��ت آنکه کنترل ارز دولتی
برای آنکه ایجاد رانت و فس��اد نکند ،بس��یار س��خت میش��ود؛ دوم ،در
دورههای بعدی که منابع ارزی محدود میش��ود ،عم� ً
لا ارز دولتی بهقدر
کفایت به بخش تولید اختصاص نمییابد.
وی ادام��ه داد :بنابرای��ن اگر بخواهیم منابع ارزی در بخش کش��اورزی را
مدیریت کنیم ،سیاس��ت اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهادههای
تولید میتواند مناس��ب باشد و تاکنون هم نتیجهبخش بوده است ،اما در
مقابل اختصاص ارز دولتی به کاالی نهایی نه میتواند حمایت مناسبی از
تولیدکننده داشته باشد و نه مصرفکننده.
این پژوهشگر در پاسخ به این نقد که اگر ارز نیمایی به جای ارز دولتی به
کاالهای اساس��ی اختصاص یابد با گران شدن این کاالها روبهرو خواهیم
شد ،آن را رد و تصریح کرد :تا زمانیکه ارز دولتی به گوشت قرمز پرداخت
میشد ،کنترل قیمت آن بسیار سخت بود ،اما از اردیبهشتماه سال گذشته
که اختصاص ارز دولتی به اختصاص ارز نیمایی برای این کاالی نهایی تغییر
یافت و ارز دولتی مورد نظر به نهادههای تولید پرداخت شد ،شاهد بودیم که
قیمت گوشت قرمز بهویژه گوشت گوساله در بازار تنظیم شد.
کیانیراد با اش��اره به سوءاس��تفاده احتمالی برخ��ی از محتکرانی که این
کاالها را با ارز دولتی دریافت کردهاند و فروش آن با قیمت بیشتر به بهانه
نیماییش��دن ،گفت :ممکن است چنین ش��ود ،اما سیاست دولت به این
سمت در حرکت است که اگر اختصاص ارز نیمایی به این کاالها تصویب
شد ،واردکنندگانی که آن کاال را با ارز دولتی وارد کردهاند ،باید مابهالتفاوت
آن را پرداخت کنند.
رئیس مؤسس��ه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کش��اورزی و توس��عه
روس��تایی ادامه داد :عموماً سیاست درس��ت در اقتصادهای جهان بهویژه
کش��ورهایی که با ش��وکهایی مانند تحریم روبرو میشوند ،آن است که
نهادههای تولید را با ارزهای دولتی و با نظارت دقیق وارد کنند و از آنسو،
بازار محصول نهایی را آزاد و از مصرفکنندهای که نیازمند حمایت است،
بهصورت هدفمند حمایت کنند و در مقابل سیاست اشتباه آن است که به
دنبال حمایت از همه مصرفکنندگان بدون در نظر گرفتن توان و قدرت
خرید آنها باش��د ک��ه عم ً
ال در هیچکجا و هیچزمان امکانپذیر نیس��ت؛
بنابرای��ن با فرض آنکه ارز دولت��ی باید به نهادهها و عوامل تولید کماکان
اختص��اص یابد ،به تناس��ب ارز نیمایی که به کااله��ای نهایی اختصاص
مییابد ،به همان تناس��ب باید نوع حمایتهای دولتی نس��بت به اقش��ار
مختلف درآمدی در جامعه هم متفاوت باش��د .کمکهزینههای معیشتی
هدفمند نقدی و غیرنقدی در این بخش میتواند مورد استفاده قرار گیرد
ت��ا اثر احتکار و سوءاس��تفاده برخی محتکران و اث��ر آن روی قیمت برای
مصرفکننده کاال را خنثی کند.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات خبر داد

 3برابر شدن حجم ورودی
خ صحرایی به کشور
مل 

سخنگوی س��ازمان حفظ نباتات با اعالم اینکه امسال حجم ورودی ملخ
صحرایی به کش��ور نسبت به سال گذش��ته دو تا سه برابر بیشتر شده ،از
احتمال ورود دس��تههای ملخ از کشورهای عمان ،کویت و امارات به ایران
طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،سید محمدرضا میر با بیان اینکه
امسال همانند سال گذشته با حجم انبوه و بسیار زیاد ملخ صحرایی مواجه
هستیم ،اظهار کرد :بر اساس پیشبینیهای سازمان فائو و سازمان حفظ
نباتات به این نتیجه رس��یدیم که شرایط مناس��ب آب و هوایی و دما در
خاستگاه ملخ صحرایی یعنی کشورهای حاشیه دریای سرخ و شاخ آفریقا
منجر به رشد و تکثیر زیاد این آفت شده است.
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شیوع کرونا سبب کاهش تقاضا برای خرید ،افت قیمت مرغ و زیان تولیدکنندگان شده است

مرغهای 4کیلویی،کابوسمرغداران

خریدتضمینیمرغ
از سوی پشتیبانی امور دام آغاز شده است
سبزینه

سلطانعلی زینلی

با ش��یوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه
و س��رایت و شیوع آن در کش��ورهای اروپایی و
خاورمیانه ،بازارهای مختلف در سراس��ر جهان
واکن��ش گس��تردهای نش��ان دادند و ب��ه اغما
رفتند .یکی از صنایعی ک��ه از تبعات کرونا دور
نمانده ،مرغداری اس��ت .ش��یوع کرونا و کاهش
تقاضای خرید از یکس��و و تعطیلی رستورانها
و تاالرها س��بب شده تا مرغها در مازندران روی
دست تولیدکنندگان بمانند و وزن آن به سه تا
چهار کیلوگرم افزایش یاب��د .مازندران با تولید
س��االنه  ۲۵۰هزار تن مرغ سهم  ۱۱درصدی را
در کشور دارا اس��ت و تا قبل از شیوع کرونا ۶۰
درصد تولیدات در استان مصرف میشد و مابقی
روانه بازارهای پایتخت و دیگر استانها میشد.
از بعد ش��یوع کرون��ا که بهناچار رس��تورانها و
مراکز اقامتی و پذیرایی تعطیل ش��دند و شمار
مس��افران ورودی ب��ه اس��تان نی��ز کاهش ۸۰
درصدی داش��ته اس��ت؛ به همین دلیل درصد
باالیی از مرغ تولیدی روی دست تولیدکنندگان
ماند و افزودهش��دن وزن آن ازجمله مش��کالت
برای فروش اس��ت .هرچند از هفته قبل خرید
تضمینی مرغ از س��وی پشتیبانی امور دام آغاز
ش��د ،اما بازهم چالش فربهش��دن مرغها و عدم
فروش تولیدات ،سبب نگرانی و استرس فعاالن
صنعت مرغداری شده است.
یک تولیدکننده مازندرانی ب��ا اظهار اینکه در
شرایط فعلی و با شیوع کرونا مصرف مرغ کاهش
یافته است ،افزود :انتظار میرود پشتیبانی امور
دام اس��تان اقدام به خرید مستقیم از مرغداران
اس��تان کند تا بخشی از مشکالت آنها حداقل
درفروش و ضرر نکردن برطرف شود.
محمد حسنزاده در گفتوگو با بازار یادآور شد:
وضعیت فعلی با توجه به ظرفیت تولید هر دوره

عزیزاهلل شهیدیفر ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ،با اشاره به اینکه خرید تضمینی
مرغ از سوی پشتیبانی امور دام استان آغازشده است ،افزود :کاهش تقاضا برای خرید و کاهش
قیمت مرغ منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.
وی ش��یوع کرون��ا و بهتبع آن تعطیل��ی مراکز اقامتی و پذیرایی ،تعطیل��ی تاالرها و مجالس و
همچنین کاهش چش��مگیر سفرهای نوروزی را س��بب کاهش تقاضای خرید و کاسته شدن
قیمت مرغ برشمرد و افزود :این مسأله نگرانیهایی برای تولیدکنندگان استان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از تولیدکنندگان استان یادآور شد :پشتیبانی امور دام
در استان تاکنون اقدام به خرید تضمینی مرغ به قیمت بین  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان کرده است و
روزانه  ۲۰۰تن مرغ مازاد از مرغداریها و کشتارگاهها خریداری میشود.
شهیدیفر با عنوان اینکه خرید مرغ مازاد در استان برای ساماندهی و تنظیم بازار و حمایت از
تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت ،تصریح کرد :با توجه به شرایط پیشآمده با خرید تضمینی
در تالش هس��تیم بخش��ی از خس��ارت وارده به تولیدکنندگان و فعاالن صنع��ت مرغداری را
جبران کنیم.
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران ش��مار واحدهای مرغداری استان را دو هزار و ۴۰۰
واحد با ظرفیت جوجه ریزی  ۱۵میلیون قطعه در هر دوره بیان کرد و گفت :این اس��تان سهم
 ۱۱درصدی از تولیدات مرغ در کشور دارد.
گفتنی است شیوع کرونا عالوه بر بازار و صنعت مرغ به بخشهای دیگر تولیدی در مازندران نیز
خس��ارت زده و شمار زیادی از فعاالن تولیدی ازجمله کارگران مرغداریها را در استان بیکار و
خانهنشین کرده است .طبق اعالم سازمان تعاون مازندران ،بیش از  ۱۲هزار کارگر استان برای
دریافت بیمه بیکاری تاکنون ثبتنام کردند که بخش��ی از این اف��راد را کارگران مرغداریها و
کشتارگاههای استان تشکیل میدهند.
ارائه بستههای حمایتی ،تسهیالت کمبهره،
خری��د تضمینی محص��والت و حمایتهای
اصولی با برنامهریزی مشخص ازجمله نیازها
و خواس��تههای تولیدکنن��دگان و صنع��ت
مرغداری در مازندران به ش��مار میرود و به
گفته آنان ،ضرر و زیان ناشی از شیوع کرونا بر
صنعت مرغداری زیانبار بوده و جز با تدوین
بس��تههای اصولی و هدفمن��د از فعاالن این
حوزه قابل جبران نخواهد بود.
این مرغداری اکنون حدود  ۱۵۰میلیون تومان
فقط ضرر مالی داشته و فقط برای یک مرغداری
که چنین وضعیتی پیشآمده ،درس��طح استان
رقم خسارتها بهمراتب بیش از این خواهد بود.
درعینحال مهدینژاد نوری ،دبیر انجمن صنفی

کارفرمای��ی مرغداران گوش��تی مازن��دران ،نیز
میگوید :وظیفه اصلی این نهاد تولید و ساماندهی
امور مربوط به تولید مرغ در س��طح استان است
و مسئولیت س��اماندهی بازار با جهاد کشاورزی
و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��ت .دبیر

دام و طیور

پرداخت کمکهای بالعوض و استمهال
وا م برای جبران زیان مرغداران

مع��اون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کش��اورزی گفت :اس��تمرار
کاهش مصرف گوش��ت م��رغ باعث کاهش قیمت و ض��رر و زیان
هنگفت مرغداران شده واگر برای آن چارهای اندیشیده نشود ،تولید
این کاال در ماههای آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از خبرگزاری صدا و س��یما ،مرتضی
رضایی افزود :مرغ اصلیترین پروتئین مصرفی مردم است و قیمت
آن همواره به عنوان یک ش��اخص اقتصادی در کش��ور مورد توجه
بوده .وی با بیان اینکه در دو ماه گذش��ته به دلیل ش��یوع ویروس
کرونا ،مصرف گوش��ت مرغ در کشور به میزان قابل توجهی کاهش
یافته است ،گفت :کاهش تقاضا باعث افت قیمت این کاال شده و در
حالی که قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ در خرده فروشیها ۱۲
هزار  900تومان تعیین شده ،اما امروز این کاال با قیمتی پایینتر از
نرخ مصوب عرضه میشود که این مسأله ضرر و زیان زیادی متوجه
مرغداران کرده است.
معاون ام��ور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه
حمای��ت از مرغداران در ش��رایط فعلی یک ضرورت اس��ت ،گفت:
تمهیداتی اندیش��یده ش��ده تا ب��ا پرداخت کمکه��ای بالعوض و
همچنین اس��تمهال وامهای مرغداران ،بخش��ی از ضرر و زیان این
تولیدکنندگان را جبران کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر ضرر و زیان مرغداران جبران نشود ،ممکن
است بسیاری از آنها دست از تولید بکشند ،گفت :با توجه به اینکه
فرآین��د پرروش مرغ یک بازه  ۴۵تا  ۵۰روزه اس��ت ،اگر مرغداران
به استمرار تولید تشویق نش��وند ،قطعاً در ماههای آینده با مشکل
تأمین این کاال مواجه خواهیم ش��د .وی افزود :هماکنون  ۲۰تا ۲۵
درص��د مازاد تولید داریم و برای تش��ویق صاحب��ان این صنعت به
استمرار تولید ،عوارض صادرات این محصول را کاهش خواهیم داد
تا مرغداران بتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند.

خرید تضمینی  ۶۰هزار تن مرغ مازاد
از مرغداران کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

مازندران :پشتیبانی امور دام استان

تاکنون اقدام به خرید تضمینی مرغ
به قیمت بین  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان

کرده است و روزانه  ۲۰۰تن مرغ

مازاد از مرغداریها و کشتارگاهها
خریداری میشود

انجمن صنف��ی کارفرمایی مرغداران گوش��تی
مازندران با بیان اینکه بخشهای مختلف صنعت
با س��امانه متحد و به همپیوس��ته کار میکنند،
گفت :با وجود اینکه هرس��اله صنعت مرغداری
در کشور با چالش بیماریهای مختلف ،حوادث
طبیعی و مواردی ازایندس��ت مواجه و ضررش
برای تولیدکنندگان اس��ت ،انتظ��ار میرود که
در ای��ن صنعت نیز س��اماندهی زنجیره تولید تا
حمایت از خرید و توزیع توسط نهادیهای همسو
شکل بگیرد و از تولید حمایت شود.
مرغداران تولیدات خود را کیلویی
6هزار تومان به کشتارگاهها میفروشند
ب��ه گفت��ه متولیان ام��ر ،در حال حاض��ر به دلیل
کاهش مصرف بر اثر ش��یوع کرونا ،میزان وزن مرغ
در مرغداریه��ا و واحدهای پرورش طیور به س��ه
تا چهار کیلوگرم رس��یده و این در حالی اس��ت که
مرغداران مجبورند تولیدات خود را به قیمت حدود
شش هزار تومان به کشتارگاهها بفروشند .همچنین
کاهش تقاضا برای خرید مرغ ،قیمت این محصول
را در بازار و فروش��گاههای اس��تان نیز کاهش داده
و در ح��ال حاضر قیمت هر کیلوگ��رم مرغ در بازار
مازندران بین 9هزار و  500تا  ۱۰هزار تومان است.

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :از ابتدای خرید
تضمینی تا  ۱۸فروردین ماه ۶۰ ،هزار تن مرغ خریداری ش��ده که
 ۱۲هزار تن آن را از اول فروردین تا امروز خریداری کردهایم و این
میزان خرید در شرکت پشتیبانی امور دام بیسابقه بوده است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایانا ،حس��ن عباس��ی معروفان در
رابطه با ابراز نارضایتی برخی مرغداران از نحوه خرید مرغ در بعضی
اس��تانها ،اظهار کرد :ما مسئول خرید مرغ تا وزن یکهزار و ۸۰۰
گرم هستیم و تا  ۲۱فروردین اجاره خرید مرغ تا وزن دو هزار و ۲۰۰
گرم را هم گرفتهایم ،اما مرغ چهار کیلویی را خریداری نمیکنیم.
وی اف��زود :مرغ های دارای س��ایز مصوب را خری��داری کردهایم و
پ��ول آن را هم به صورت نقد پرداخت میکنیم .معروفان در رابطه
ب��ا میزان خرید مرغ مازاد از مرغداران ،خاطرنش��ان کرد :از ابتدای
خرید تضمینی تا  ۱۸فروردین ماه ۶۰ ،هزار تن مرغ خریداری شده
ک��ه  ۱۲هزار تن آن را از اول فروردین تاکنون خریداری کردهایم و
این میزان خرید در شرکت پشتیبانی امور دام بیسابقه بوده است.
وی با اش��اره به جلس��ه س��تاد تنظیم بازار گفت :در جلس��ه ستاد
تنظیم بازار مصوب ش��د که برای شرکت پشتیبانی امور دام کشور
نقدینگی تا دو هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان تأمین ش��ود و بر اساس
این نقدینگی ،پشتیبانی امور دام موظف است باالتر از میزان ذخایر
استراتژیک هم مرغ مازاد را از مرغداریها خریداری کند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود :مصوبه دیگر ستاد
تنظیم بازار صادرات مرغ بدون پرداخت عوارض و عدم واردات مرغ
در سال جاری بود .معروفان ادامه داد :همچنین ارز نهادههای دامی
هم مطابق س��ال گذش��ته تأمین خواهد شد و بخش خصوصی هم
میتواند جو ،ذرت و کنجاله سویا را مانند سال گذشته وارد کند.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام تصریح کرد :جوجهریزی
مطابق سال گذشته و طبق برنامهریزی معاونت امور تولیدات دامی
انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در تولید و توزیع مرغ وجود ندارد.
وی ب��ا اش��اره به این نکته ک��ه در حال حاضر هیچ مرغی توس��ط
ش��رکت پش��تیبانی امور دام وارد بازار نمیش��ود ،عن��وان کرد :در
ح��ال حاضر مرغ را تا قیم��ت 12هزار و  900توم��ان از مرغداران
خریداری میکنیم ،اما برای رفاه حال مرغداران و عدم ضرر و زیان
تولیدکنندگان ،هیچ مرغی را وارد بازار نمیکنیم.

ضایعات  90درصدی ،ارمغان کرونا برای گلکاران مشهد

وی ادامه داد :ریزش این آفت از اوایل اس��فند ماه س��ال گذشته به صورت
جدی در کش��ور اتفاق افتاد و در حال حاضر در س��طحی حدود  ۵۸هزار
هکتار و در استانهای هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،خوزستان،
بوش��هر و جنوب کرمان با این آفت مبارزه ش��ده اس��ت .بیشترین سطح
مبارزه مربوط به استان هرمزگان با ۲۴هزار و  ۵۶۸هکتار و کمترین سطح
نیز متعلق به جیرفت در جنوب کرمان با  ۵۰۰هکتار است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه سال گذشته در سطحی
معادل  ۷۶۰هزار هکتار مبارزه انجام شد ،گفت :با توجه به اینکه امسال این
آفات در دستههای پرجمعیتتر و متراکمتر وارد کشور شدهاند ،پیشبینی
میشود که حجم ورودی آنها نسبت به سال گذشته حدود دو تا سه برابر
بیشتر ش��ده باشد؛ البته تمهیدات الزم برای مبارزه با آنها نیز اندیشیده
شده است.
وی در ادامه به اس��تانهای درگیر با این آفت اش��اره کرد و گفت :در حال
حاضر شش استان درگیر این آفت هستند و مبارزاتی نیز در این استانها
انجام شده و خوشبختانه هیچ خسارتی به مزارع و باغها وارد نشده است.
میر تصری��ح کرد :پیشبینیها حاکی از این اس��ت که با توجه به جهش
وزش باد ،ورود این آفات از کش��ورهای عم��ان ،کویت و امارات طی چند
روز آینده به کش��ور محتمل اس��ت و احتماالً در روزهای آتی استانهای
هرمزگان ،سیس��تان و بلوچس��تان و جنوب کرمان با حجم انبوهی از این
آفتها مواجه میش��وند؛ البته هشدارهای الزم به استان داده شده است و
جای هیچ نگرانیای نیست.
او همچنین بیان کرد :آفت ملخ صحرایی یکی از خطرناکترین آفات نباتی
است ،زیرا جمعیت باالیی دارند و در حال حاضر نیز نسبت به سال گذشته
تغییر رفتار دادهاند؛ به طوری که دستهجات آنها در یک جا فرود نمیآید
و پراکنده میش��ود .س��ال گذشته بیشتر در حاش��یه دریا و نوار ساحلی
فرود میآمدند ،ولی امس��ال مس��تقیم وارد باغها و مزارع شده و کار ما نیز
دشوارتر میشود.
س��خنگوی س��ازمان حفظ نباتات با بیان اینکه اوج مب��ارزه با این آفت
اردیبهشت و خردادماه خواهد بود و در مرداد نیز لکهگیری انجام میشود،
گف��ت :اگ��ر نتوانیم مب��ارزه خوبی با این آف��ت انجام دهی��م ،احتماالً به
اس��تانهای دیگر نیز س��رایت میکنند ،زیرا این آفت پروازی است و اگر
وزش باد مناسب باشد ،تا حدود  ۲۵۰کیلومتر جابهجا میشود .در حقیقت
پیشبینی میکنیم س��ه اس��تان ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و خراسان
جنوبی نیز احتماالً درگیر این آفت و مجموعاً  ۹استان درگیر شوند.

ارمغان کرون��ا برای گلکاران و گلفروش��ان مش��هد ،خروارها
ضایعات و پژمرده و خاکش��دن گلها بود ،زیرا تولیدکنندگان
جای��ی برای فروش گلها نداش��تند و بازار تولی��دات خود را در
بهترین روزهای کسبوکار به سبب شیوع این بیماری همهگیر
از دست دادند.
بهگزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایرنا ،گلفروش��یها نیز مانند
بسیاری از اصناف خدماتی در روزهای کرونایی ناگزیر به تعطیلی
شدند و از آنجا که عمر گل کوتاه و نگهداری آن پرهزینه است
و پژمردن آن خسارت بسیار به همراه دارد ،شاید بتوان ضرر این
صنف را بیش از سایر کسب و کارها دانست.
خراس��ان رضوی بهویژه مش��هد به دلیل ش��رایط آب و هوایی
وضعیت مناس��بی برای تولید گل و گیاه دارد و س��االنه به طور
متوس��ط  ۱۵میلیون و  ۶۰۰هزار ش��اخه گل در گلخانهها۷۶ ،
ه��زار و  ۵۰۰ش��اخه گل در فضای باز ،دو میلی��ون و  ۳۰۰هزار
گلدان گلهای آپارتمانی و گلدانی و  ۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار بوته
گلهای فصلی و نشایی در آن تولید میشود.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گیاه و نهال در مشهد
گفت :ش��یوع کرونا و تعطیلی اجباری مجال��س و اجتماعات و
مکانهایی که مصارف گل در آن زیاد اس��ت ،باعث ضرر بس��یار
تولیدکنندگان گل و گیاه شد.
مهرش��اد مدی با بیان اینکه سه گروه تولیدکنندگان گل و گیاه
در مشهد وجود دارند ،افزود :تولیدکنندگان گلهای شاخه بریده
بیشترین ضرر را از تعطیلی مجالس و گلفروشیها و اجتماعات
متحمل شدند و ضایعات گل در این بخش بیش از  ۹۰درصد بود.
مدی ادامه داد :تولیدکنندگان گلهای فصلی نیز گلهای خود را
ویژه فصل بهار کاشته و تولید کرده بودند که مهمترین مشتری
آنها ش��هرداری بود ،اما امسال شهرداری به دلیل شرایط ناشی
از ش��یوع کرونا مصرف گل کمتری برای زینت ش��هر داش��ت و
حت��ی کمتر از آنچه با تولیدکنندگان ق��رارداد منعقد کرده بود،
محصوالت آنها را خریداری کرد ،لذا این امر باعث ضایعات ۷۰
درصدی در بخش گلهای فصلی شد.
وی گفت :یک گروه از تولیدکنندگان گل و گیاه ،گلها یا گیاهان
دائمی تولید میکنند که تغییر فصل یا طوالنی شدن مدت زمان
ف��روش آنها ضرر زیاد متوجه تولیدکننده نمیکند ،اما از آنجا
که گلفروشیها ناگزیر به تعطیلی بودند و فروش کاهش یافت،
تولیدکنندگان گیاهان دائمی نیز از برگشت سرمایه خود در این
حوزه بازماندند و سودی نداشتند.
مدی اف��زود :تولیدکنندگان گلهای فصلی گلدانی که گلهای
خود را در بهمن و اسفند ماه سال گذشته کشت کردند تا اواخر
فروردین یا اردیبهش��ت ماه برداشت کنند ،امید به تغییر شرایط

و رونق دوباره کس��ب و کار دارند .وی با اش��اره به فعالیت ۲۰۰
تولیدکننده گل و گیاه و نهال در مشهد ادامه داد :در این شرایط
بهتر بود دستگاههای اجرایی بهویژه ش��هرداری برای گلآرایی
مکان و فضای سبز ،محصول تولیدکنندگان مشهدی را با شرایط
درازمدت خریداری میکردند تا دس��ت کم مان��ع از ضایعات و
خاک شدن گلها میشدند.
معاون خدمات و محیط زیس��ت ش��هردار مشهد نیز در این باره
گفت :اس��فندماه سال گذشته به منظور پیش��گیری از انتقال و
شیوع ویروس کرونا برخی المانها که جنبه تعاملی داشتند ،در
این شهر نصب نشد.
مهدی یعقوبی افزود :هرس��ال در اس��تقبال از بهار زیباس��ازی
فضاهای ش��هری برای ایجاد نشاط و س��رزندگی شهروندان در
دستور کار قرار داشت و به همین منظور در آستانه سال نو کاشت
گلهای فصلی در میادین و بلوارهای ش��هر و توزیع رایگان نهال
مثمر بین شهروندان انجام شد.
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی از بخشهای اس��تقبال از نوروز نصب
تعداد بس��یار المان گل در نقاط مختلف شهر بود ،اظهار داشت:
برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا قرار شد فعالیت برخی از
جشنوارههای بهاری و المانهای تعاملی حذف شود.
یعقوب��ی گفت :به همین س��بب برخ��ی از المانهایی که جنبه

تعامل��ی بیشتری داش��تند ،نصب نش��د و تعداد مح��دودی از
المانهای گل نوروزی به منظور زیباسازی منظر شهری و حفظ
نشاط بصری اجرا شد.
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان گل و گیاه مشهد نیز در این
ب��اره گف��ت :ضایعات گل و گیاه در این صنف فاجعهبار اس��ت و
بیش از  ۹۰درصد گلهای گلفروشان مشهدی به دلیل تعطیلی
اجباری از بین رفته و ضایع شد ه است.
محمود علیان افزود :گلفروش��ان مشهدی در س��ه ماه از سال
یعنی اسفند ،فروردین و اردیبهشت ماه بهترین شرایط و بازار را
ب��رای فروش دارند ،اما کرونا همه امید آنها برای جبران ضررها
و تأمین هزینههایش��ان را تبدیل به یأس ک��رد و گلها را روی
دستشان باقی گذاشت.
وی ادامه داد :زمانی که همه مجالس عروس��ی ،عزا و اجتماعات،
هتلها و رستورانها و فعالیتهای اجتماعی تعطیل شود ،دیگر
جایی برای عرضه گل باقی نمیماند و گلها از بین میرود.
علیان با اشاره به فعالیت  ۴۰۰گلفروشی دارای مجوز در مشهد
گفت :افزایش تولید گل در این ش��هر ب��رای تولیدکنندگان آن
س��ودی ندارد ،زیرا گل در سبد خرید خانوادهها از جایگاه ثابتی
برخوردار نیس��ت و کرونا نیز ش��رایط را برای این صنف بدتر از
گذشته کرده است.

پیشخـوان
رئیس انجمن پسته ایران خبر داد

کاهش  ۷۰درصدی صادرات پسته
بهکشورهایهمسایه

رئی��س انجمن پس��ته ایران گف��ت :هماکنون به دلیل ش��یوع کرونا و
مشکالت تولید ۷۰ ،درصد صادرات پسته لغو شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد صالحی
درباره وضعیت بازار پس��ته و صادرات آن گفت :با شیوع بیماری کرونا،
صادرات پس��ته به شدت کاهش یافته و صادرات به بسیاری از کشورها
به صفر رسیده است.
او با تأکید بر اینکه کاهش صادرات پسته ،مشکالت اقتصادی به دنبال
دارد ،بیان کرد :در گذش��ته به اغلب کش��ورهای جهان صادرات پسته
داشتیم که باعث رونق اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال شده بود ،اما
هماکنون  ۷۰درصد صادرات پسته لغو شده است.
رئیس انجمن پسته ایران ادامه داد :اکثر صادرات از طریق زمینی انجام
میش��د که این صادرات لغو شده اس��ت و به دنبال راهی برای صادرات
هس��تیم .اگر نتوانیم ص��ادرات را ادامه دهیم ،به ض��رر تولیدکنندگان
خواهد بود و ضربه های اقتصادی زیادی به کشور وارد خواهد شد.
صالحی تش��ریح کرد :ام��ارات ،هند ،آلمان ،عراق ،ترکیه ،پاکس��تان و
قزاقستان مقاصد عمده صادراتی محصوالت خشکبار ایران در سالهای
 ۹۷و  ۹۶بودهاند ،بهطوریکه میزان صادرات پسته و مغز پسته ایران به
هر کدام از کشورهای هند و امارات بسیار زیاد بوده است.
رئیس انجمن پس��ته ایران با بیان اینکه کاهش تولید پس��ته در سال
گذشته سبب ش��د بیشتر بازارهای صادراتی را از دست بدهیم ،گفت:
اگر مشکالت مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات حل شود ،باز هم
بازارهایی برای فروش این محصول وجود دارد؛ همچنین راهاندازی دفاتر
مدیریت صادرات در برخی کشورهای هدف میتواند به صادرکنندگان
کمک کند .به گفته این مقام مس��ئول ،امس��ال  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار تن
پسته تولید ش��ده ،اما حجم صادرات کاهش یافته است و  ۲۵هزار تن
محصول از سال گذشته در انبارها مانده و هنوز  ۱۶۰هزار تن پسته برای
صادرات وجود دارد.
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