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اخبــــار

حد مجاز آرسنيك در برنج و كادميوم
در گندم تصويب شد

مديركل دفتر محيطزيس��ت و سالمت غذای وزارت جهاد كشاورزي از حد
مجاز آرسنيك در برنج ،ميزان كادميوم در گندم و تجديدنظر در استاندارد
الك گندم خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي،
عليرضا رفيعيپور گفت :در راس��تاي تأكيد مع��اون اول رئيسجمهور در
خصوص احصاء و اعالم مش��كالت اس��تانداردهاي ملي ،جلس��ه مشترك
بررس��ي مش��كالت اس��تانداردهاي ملي در حوزه وزارت جهاد كشاورزي،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد با حضور
رئيس سازمان ملي اس��تاندارد ،رئيس سازمان دامپزشكي ،رئيس سازمان
غذا و دارو برگزار و اختالفنظرهاي دس��تگاهي در حوزه مسئوليت اين سه
ارگان مطرح شد.
وي افزود :در اين جلسه تجديدنظر استاندارد حد مجاز مايكوتوكسينها در
خوراك انسان و دام مجدد مطرح شد و در نهايت با توجه به اينكه كميته
ملي اين استاندارد پيش از اين برگزار شده و توافقات الزم صورت گرفته بود،
مورد توافق جمع قرار گرفت.
رفيعيپور ادامه داد :در زمينه بيشينه رواداري آرسنيك در برنج مورد اشاره
در اس��تاندارد ملي ش��ماره  ۱۲۹۶۸مقرر ش��د حد مجاز آرسنيك در برنج
 ppb ۱۵۰در نظر گرفته ش��ود و آرسنيك معدني بهدليل نبود تجهيزات
آزمون فع ً
ال در اس��تاندارد لحاظ نشود .درخصوص ميزان كادميوم در گندم
هم توافقات الزم درباره تغيير عدد  ppbبه  30 ppb 60حاصل شد.
او خاطرنشان كرد :در اين جلسه ،تجديدنظر استاندارد الك گندم نيز مورد
بحث قرار گرفت و در نهايت با نظر وزارت جهاد كشاورزي موافقت و اندازه
الك گندم براي گندم معمولي  ۲۰در  1/7ميليمتر و براي گندم دوروم ۲۰
در  1/9ميليمتر در نظر گرفته شد.

سهم کشور از بازار 2میلیارد و ۴۰۰میلیون دالری صادرات میوههای خشک بسیار ناچیز است

صادرات  7میلیون دالری
میوههای خشک ایران

یکهزار و 500ميليارد تومان
به گندمكاران پرداخت شد

ش��ركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد :یکهزار و ۵۰۰ميليارد تومان به
گندمكاران تا هفتم تيرماه پرداخت شده است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،ش��ركت بازرگان��ي دولتي از خريد
تضميني چهار ميليون و  ۱۸هزار تن گندم تا هشتم تيرماه خبر داد و اعالم
كرد :ارزش گندمهاي خريداريش��ده به بي��ش از  ۱۰هزار ميليارد تومان
رسيده است.
بر اين اساس ،تا تاريخ هفتم تير یکهزارو  500ميليارد تومان ديگر نيز به
حساب كشاورزان سراسر كشور واريز شد و  ۸۳درصد از كل پول گندمهاي
خريداريش��ده ،گندمكاراني كه تا  ۳۱خرداد گندم خود را به مراكز خريد
تحويل دادهاند و در سامانه ثبت شده است ،تسويه شد.
بر اس��اس اعالم شركت بازرگاني دولتي ،تاكنون  ۲۳۴هزار تن دانه روغني
كلزا نيز به ارزش یکهزار ميليارد تومان در  ۲۹استان خريداري شده است.

پسته كرمانشاه تا 2سال ديگر
وارد بازار ميشود

رئيس پرديس كش��اورزي و منابع طبيعي دانش��گاه رازي كرمانشاه گفت:
محصول باغ  18هكتاري پس��ته پرديس كش��اورزي تا دو س��ال ديگر وارد
بازار ميشود.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از ایسنا ،علي بهشتي آلآقا با اشاره به سابقه
كش��ت پسته در كرمانش��اه اظهار كرد :حدود  45سال قبل در محل فعلي
پرديس كشاورزي دانشگاه رازي باغي  500هكتاري افتتاح شد كه بخشي
از اين باغ به مساحت  18هكتار به پسته اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه در اين باغ حدود  18هزار نهال پسته كاشته شد ،تصريح
كرد :پس از پيروزي انقالب اس�لامي و تغييرات مديريتي دهههاي گذشته
در دانش��گاه رازي ،باعث ش��د اين باغ روند عادي خود را طي نكند و روي
سرش��اخههاي درختان بعد از اينكه به حدي از رش��د رويش��ي رس��يدند،
پيوندهاي نرك زده نشود و فاقد محصول باشند.
وی افزود :آبيارينك��ردن ،عدم پيوندزني درختان و بيتوجهي و رهاكردن
اين باغ طي چند دهه گذش��ته سبب شده بود بسياري از درختان آن نابود
شوند و از حدود  18هزار درختي كه در آن بود تنها سه تا چهار هزار درخت
جان سالم به در ببرد.
وي خاطرنش��ان كرد :چهار س��ال پيش طي بازديدي كه از اين باغ داشتم،
تصميم گرفتم آن را احياء كنم و براي اين كار با رئيس و مسئوالن دانشگاه
رازي رايزني كردم و آنها نيز با استقبال از اين كار حمايتهاي خوبي كردند.
بهشتي آلآقا افزود :براي اينكه بتوانيم اين باغ را نجات دهيم و دوباره آن را
احيا كنيم ،سفري به استان كرمان داشتيم و چند روزي را در كنار باغداران
اين استان سپري كرديم .در كنار بهرهگيري از تجربيات باغداران كرماني ،با
مركز تحقيقات پسته ايران هم رايزنيهايي داشتيم و توانستيم يك تيم از
سرمايهگذاران پسته را در كرمان متقاعد كنيم تا به كرمانشاه سفري داشته
باشند و باغ پسته پرديس كشاورزي را از نزديك ببينند.
وي تأكيد كرد :هرچند در ابتدا براي اين تيم سرمايهگذار باورپذير نبود كه
در كرمانشاه پسته رشد كند ،اما پس از بازديد از باغ پسته پرديس كشاورزي
و قابليتهاي��ي كه اين ب��اغ دارد ،براي كمك به احي��اي آن اعالم آمادگي
كردند .همان زمان با سختي و مشقف توانستيم  14هزار نهال دو ساله پسته
را از بازار خريداري و با بهكارگيري تعدادي زيادي كارگر و كمك دانشجويان
دانشگاه آنها را بين درختان باقيمانده واكاري كنيم.

سبزینه

علی عبدالخالق

آمارهای رسمی حکایت از صادرات هفت میلیارد
دالری میوهه��ای خش��ک ایران به کش��ورهای
ی است که تولیدکنندگان
مختلف دارد .این درحال 
زیادی در کش��ور وجود دارد که محصوالتش��ان
روی دستش��ان مانده اس��ت و بازار دومیلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالری صادرات میوههای خش��ک
نیز ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات و ارزآوری
این محصول محسوب میش��ود .ظرفیت بسیار
خوبی در کش��ور برای صادرات میوههای خشک
مانند سیب ،زردآلو ،انجیر ،پرتقال و ...وجود دارد،
ام��ا در آن موفق نبودهایم .آبوهوای چهار فصل
ایران بههم��راه پتانس��یلهای باورنکردنی خود
برای جم��عآوری هر نوع میوه تازه به مقدار زیاد
آن را ب��ه بهترین تولیدکننده میوه خش��ک در
جهان تبدیل میکند.
شرایط بسیار خوبی در کشور برای تولید میوه
خش��ک وج��ود دارد .از طرفی می��وه در داخل
ای��ران بهدلیل ارزانی و هزینه تولید کم ،قیمت
تمامشده بس��یار پایینی دارد و از طرفی دیگر
خشک کردن میوه توسط روشهای
مختلف هزینه سوخت و انرژی کمی
دارد و اینک��ه توس��ط کارگ��ر امور
خشک کردن انجام شود ،هزینه نیروی
انسانی پایینی هم دارد.
میوههای خش��ک ی��ک میانوعده
خوش��مزه و س��الم بهش��مار
میروند که سرشار از پروتئین،
ویتامینه��ا ،م��واد معدنی و
فیبر رژیم غذایی هس��تند.
ش��رکتهای بس��یاری در
کشور با تکیه بر فعالیتهای
غن��ی در تج��ارت در سراس��ر جهان،
صادرات میوه خش��ک را با رس��الت عالی برای
تهیه غذای سالم و با قیمت مناسب آغاز کردهاند.
صادرات میوه خش��ک باعث ایجاد اش��تغال و
همچنین جلوگیری از ب��ه هدر رفتن ضایعات
بخش کشاورزی ایران شده است .این ضایعات
در بخش کشاورزی حدود  ۳۰درصد بوده است.
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان کش��اورزی ،توس��عه
صنای��ع تبدیل��ی و تکمیلی بخش کش��اورزی
یک��ی از بهصرفهتری��ن راهکاره��ای اش��تغال
پای��دار و بومی در مناطق روس��تایی اس��ت که
باع��ث ع��دم مهاج��رت بیروی��ه از روس��تا به
ش��هر ،کاهش ضایعات محصوالت کش��اورزی،

افزای��ش ارزشافزوده محصوالت و پیش��رفت
اقتصادیـ اجتماعی مناطق روستایی میشود.
چگونه در بازار میوه خشک
بیشتر توسعه پیدا کنیم؟
ظرفیت بسیار خوبی در کش��ور برای صادرات
میوه خش��ک مانند س��یب ،زردآل��و ،انجیر و
پرتقال وجود دارد؛ اما در دستیابی به پتانسیل
موف��ق نبودهای��م .ترکیه یک��ی از بزرگترین
تولیدکنندگان میوه خش��ک بهشمار میرود،
اما در اینجا نیاز اس��ت این نکته یادآوری شود
که زردآلو ایران نسبت به ترکیه کیفیت بهتری
دارد؛ بههمین دلیل میوههای ایران را میتوان
جزو محصوالت لوکس صادراتی بهشمار برد.

عدم موفقیت در افزایش
صادرات محصوالت صنایعتبدیلی
حس��ن فروزانف��رد ،عض��و کمیس��یون
کش��اورزی ات��اق بازرگان��ی ته��ران ،ه��م
درخص��وص ص��ادرات صنایع تبدیل��ی بیان
ک��رد :ص��ادرات محص��والت صنایعتبدیل��ی
بهدالی��ل مختلفی بیشتر به بازارهای نزدیک
مث��ل ع��راق ،خلیجفارس و روس��یه اس��ت.
آمری��کا و اس��ترالیا نی��ز ج��زو واردکنندگان
محصوالت صنایع تبدیلی کش��ور ما هستند؛
چراکه ایرانیان خارج از کشور تمایل به مصرف
ای��ن مواد دارند .مقداری صادرات هم به اروپا،
کانادا و اس��ترالیا ب��رای تأمین نی��از ایرانیان
انجام میشود.

صادرات میوه خشک بسیار ناچیز است
احمدرضا فرش��چیان ،رئیس کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران ،به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت :درحالحاضر صادراتی در حوزه میوه خشک نداریم و بیشتر میوهها تازه را
صادر میکنیم .ممکن است محمولههایی بستهبندی شده و به شکل کوچک صادر
شود که رقم ناچیزی است.
ای��ن مقام مس��ئول بیان ک��رد :در برخی
محصوالت مانند کش��مش ک��ه فراوانی
تولی��د آن را در کش��ور داریم ،صادراتمان
رقم قابلقبولی اس��ت؛ اما در محصوالتی
مانند زردآلو ،س��یب و ...این رقم بسیار کم
است .رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع
تبدیلی اتاق بازرگانی تهران افزود :این توان را
داریم که میزان صادرات میوه خشک را افزایش
دهیم ،اما باید در ابتدا بازار هدف را پیدا و بتوانیم
در آن فعالیت کنیم.

تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد ،اما
بس��یاری از آنها محصوالتشان روی دستشان
مانده اس��ت .ب��ازار دومیلی��ارد و  ۴۰۰میلیون
دالری برای صادرات میوههای خشک داریم که
حجم صادراتم��ان درحالحاضر هفت میلیون
دالر است.
ترکی��ه بیشتر از  ۲۰۰میلی��ون دالر صادرات
دارد ،درحالیای��ن کش��ور از ابت��دا در این بازار
نبوده و کمکم وارده ش��ده ،اما چرا ما که دارای
با کیفیتترین میوهها هستیم ،نتوانستیم وارد
این بازار شویم؟

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران
بیان کرد :در دنی��ای امروز برای قدرتمند بودن
نیاز به داش��تن تس��هیالت نظامی و ارتش قوی
نیس��ت ،امروزه مبارزه کشورهای قدرتمند دنیا
در می��دان اقتصاد اس��ت و در ای��ن زمینه تمام
کشورهای توسعهیافته با تمام قوا تالش میکنند.
توان اقتصادی هر کشور ارتباط مستقیم با توان
صنعتی دارد ،صنعت در زمینههای مختلف و با
تعاریف متفاوت و توان صنعت هم رابطه مستقیم
با توان صادراتی یک کشور دارد.
او با اش��اره به عدم موفقیت در افزایش صادرات
صنایع تبدیلی به کشورهای دیگر تشریح کرد:
متأس��فانه صنایع تبدیل��ی در بازارهای هدف
کشورهایی ،چون کانادا ،استرالیا و آمریکا حضور

ندارند؛ چراکه باید با آنها قرارداد بست که این
کار درحالحاض��ر امکانپذیر نیس��ت .اگر این
امکان فراهم ش��ود بهش��دت در رونق و جهش
تولید موثر خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران
با بیان اینکه محدودیتهای تجاری باعث عدم
موفقیت در صادرات صنایعتبدیلی شده است،
ادام��ه داد :ت��ورم ،بینظمی ،تغیی��ر و تحوالت
قیمتها و عدم دسترس��ی به م��واد اولیه باعث
شد نتوانیم وارد صحنه رقابت شویم.
فروزانفرد گفت :در کش��ورمان خوشبختانه به
ح��دی در تولید صنایعتبدیل��ی پیش رفتهایم
که باعث شده رقابت خوبی بین تولیدکنندگان
ایجاد شود ،بهطوریکه درحالحاضر زمانی وارد
فروش��گاههای غذایی بزرگ میش��ویم انواع و
اقس��ام کنسروجات را میبینیم که تنوع زیادی
در محص��والت دارند؛ این رویه نش��ان میدهد
میتوانیم در بازارهای هدف رقابت کنیم.
او تشریح کرد :آنچه باعث محدودیت در رقابت
با بازارهای هدف ش��ده است ،نبستن قرارداد با
دیگر کشورهاست .مشکل دیگری که در کشور
وجود دارد ،این است که تعداد تولیدکنندگان به
اندازه حجم تولید نیست.
بازرگانی محصوالت کشاورزی
چالش اصلی پیشروی بهرهبرداران
مس��عود اس��دی ،عضو ش��ورای مرکزی خانه
کش��اورز ،هم مهمتری��ن ضعف کش��اورزی را
مرب��وط به دی��دگاه مقامات ارش��د و صاحبان
اصل��ی دولت در بخش کش��اورزی دانس��ت و
گفت :اگرچه مسئوالن به بخش کشاورزی تنها
بهعنوان تأمینکننده امنیت غذایی کشور نگاه
میکنند ،اما درحقیقت بخش کشاورزی موتور
محرک اصلی اقتصاد کشور است.
او اف��زود :علیرغم ش��رایط تحری��م ،وضعیت
مطلوبی در بخش کشاورزی نسبت به سالهای
قبل از انقالب داریم ،این درحالی است که با نگاه
کشورها بهسمت صنعتی شدن ،توجه به بخش
کشاورزی کمرنگ شده است.
اسدی با اش��اره به اینکه شرایط کنونی بخش
کشاورزی در شأن بهرهبرداران نیست ،بیان کرد:
در مواقع��ی که بخش صنعت یا خودروس��ازی
دچ��ار مش��کل ش��ود ،تمامی امکانات کش��ور
بیدریغ به این س��مت م��یرود ،درحالیکه با
بروز مش��کل در بخش کشاورزی ،مسئوالن به
بهانههای مختلف حمایت از کشاورزان را دریغ
میکنند .عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز
ی که قیمت خرید
ادام��ه داد :دول��ت در مقاطع 
تضمینی محصوالت کش��اورزی را کمتر از حق
قانونی کش��اورزان اعالم کرده ،بهطور مستقیم
دست در جیب کشاورزان میکند ،این در حالی
اس��ت ک��ه رئیسجمهور از افزای��ش  ۱۲تا ۱۳
برابری درآمد گندمکاران خبر میدهد.
اس��دی بازرگانی محصوالت کشاورزی را یکی
دیگر از چالشهای پی��شروی تولیدکنندگان
برش��مرد و گفت :محصوالت کش��اورزی با نرخ
نازلی از کشاورزان خریداری شده و با قیمتهای
چندبرابری به دست مصرفکننده میرسد که
متأسفانه دولت تاکنون نتوانسته اقدام خاصی در
زمینه حذف واسطهها و دالالن از مزرعه تا سفره
بهکار گیرد.عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز
با انتق��اد از کمبود صنای��ع تبدیلی و تکمیلی
در بخش کش��اورزی بیان کرد :وضعیت صنایع
تبدیلی و تکمیلی در مقایسه با تولید محصوالت
کش��اورزی فاجعهبار اس��ت که این امر موجب
شده همه ساله بخشی از محصوالت کشاورزی
از بین رود یا ارزشافزوده مناسبی از قبل فروش
نصیب تولیدکنندگان نشود.
با افزایش حجم صادرات در میوه خشک ،اشتغال
زیادی ایجاد میشود .کشورهای مختلفی وارد
کننده این محصول هس��تند و بسیاری از آنها
از جمله کش��ورهای اروپایی میوه خشک را به
عنوان چیپس حس��اب میکنند .بس��یاری از
کشورها دیگر هم از این محصول برای فرآوری،
یعنی مصرف تولیدی و صنعتی استفاه میکنند.
میوه خش��ک محص��ول خوبی ب��رای افزایش
صادرات و درآمد است که این روزها کمتر به آن
توجه میشود ،خوشبختانه امکانات و تجهیزات
مناس��بی هم در کش��ور برای به آن وجود دارد
و اگ��ر مورد حمایت ق��رار گیرد میتواند کمک
زیادی به اقشار جامعه کند.

مديريت آب و اصالح الگوي كشت؛  ۲اولويت اصلي كميسيون كشاورزي

رئيس پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه افزود :پس
از ايجاد سيس��تم آبياري و هرس سنگيني كه از درختان قديمي داشتيم،
مراقبتهاي الزم از آنها را ش��روع كرديم ،هرچند طي اين فرآيندها حدود
یکه��زارو 500ت��ا دو هزار اصله درخت هم از بين رف��ت ،اما در مجموع با
درختان��ي كه در س��الهاي بعدي اضافه كرديم ،هماكن��ون نزديك به 18
هزار درخت در باغ پس��ته پرديس كش��اورزي داريم .بهش��تي آلآقا اضافه
كرد :اكنون بعد از گذشت دو سال از احياي اين باغ ،شاهد باردادن درختان
قديمي هستيم و گروه سرمايهگذار هم اين روزها به كرمانشاه آمدهاند و در
حال پيوندزدن نركها به شاخههاي همه درختان باغ هستند.
وي تأكيد كرد :هر چند باغ پسته پرديس كشاورزي امسال محصول چندان
قابل توجهي نخواهد داشت ،اما براي دو سال آينده ميتوانيم پسته اين باغ را
به صورت بستهبندي روانه بازار كنيم .البته در اين مدت با فروش پيوندكهاي
سرشاخههايي كه رشد كردهاند ،ميتوانيم تمام هزينههايي كه تاكنون براي
اين باغ صرف ش��ده اس��ت را برگردانيم .وي خاطرنشان كرد :با وجود اينكه
اس��تان كرمان از صادركنندگان پيوندك محس��وب ميش��ود ،اما مرغوبيت
پيوندكهاي درختان پسته پرديس كشاورزي در حدي است كه اين استان
واردكننده پيوندكهاي باغ ما شده است .بهشتي آلآقا اضافه كرد :از زماني
كه به صورت جدي روي باغ پسته دانشگاه كار كرديم و توانستيم آن را احيا
كنيم ،به عنوان يك الگو مطرح شدهايم و حتي افراد مختلفي براي الگوگيري
به دانشگاه ميآيند و قصد احداث با غ پسته در استان دارند.
وي اعالم كرد :در بس��ياري از كوههاي كرمانش��اه درختان پس��ته كوهي
بس��ياري وجود دارد ،لذا اين قابليت را داريم كه درختان پس��ته در استان
داشته باشيم.

عضو كميس��يون كش��اورزي مجل��س يازده��م از مديريت آب،
محيطزيس��ت و اصالح الگوي كش��ت بهعن��وان اولويتهاي اين
كميس��يون نام برد و گفت :ش��رايط ما در بح��ث اختصاص ارز به
برخي اقالم كش��اورزي بس��يار بههم ريخته اس��ت و س��ريعاً بايد
ساماندهي شود.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ب��ازار ،احد آزاديخ��واه ،عضو
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي،
درخصوص مهمترين اولويتهاي اين كميسيون اظهار کرد :يكي از
مهمترين اولويتهاي ما در كميسيون كشاورزي بحث مديريت آب
اس��ت .با توجه به اينكه دنيا با مشكل جدي آب مواجه است و به
گفته كارشناسان ،حدود  ۹۰درصد آب مصرفي كشور ما در بخش
كشاورزي استفاده ميش��ود ،نيازمند مديريت منابع آب هستيم.
در اين راس��تا ،ميتوان اقداماتي همچون اصالح روشهاي آبياري
س��نتي و حركت به سمت آبياريهاي صنعتي و نوين و همچنين
اقدامات ديگري در راستاي ترويج و آموزش كشاورزان انجام داد.
نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اس�لامي اف��زود :اولويت
ديگري كه در دس��ت اقدام داريم اين موضوع است كه ما در حوزه
محيط زيس��ت كارهاي نكرده بسيار داريم .اين در حالي است كه
تمام كميس��يونهاي مختلف مجلس از طريق محيط زيس��ت به
نوعي وصل به كميسيون كشاورزي است.
وی افزود :به عنوان مثال در كميسيون صنايع اگر واحدهاي توليد
بخواهن��د كاري انجام دهند يا س��رمايهگذاري كنند ،طبيعتاً بايد
ح��دود مورد نظر محيط زيس��ت را رعاي��ت و اجرايي كنند كه در
اين زمينه بايد تالش كنيم براي محيطي زيس��تمحيطي ،داراي
اس��تاندارد الزم و ش��رايط اقدام كنيم كه كميس��يون كشاورزي
ميتوان��د اي��ن اتفاق را مخصوص��ا در بحث واحده��اي توليدي و
آاليندهها تضمي��ن كند .اولويت بعدي ما موض��وع اصالح الگوي
كشت است .امروز در اين زمينه خأل جدي داريم كه دولت و وزارت
جهاد كشاورزي بايد اين موضوع را به صورت جدي پيگيري كنند

و سروسامان دهند .آزاديخواه با اشاره به بحث واردات و صادرات،
گفت :بح��ث واردات و صادرات محصوالت كش��اورزي و توليدات
كشاورزي مخصوصا گوشت قرمز و سفيد اولويت بعدي كميسيون
كش��اورزي است .درواقع با توجه به اختصاص ارز به برخي از اقالم
كشاورزي ،شرايط ما شرايطی بسيار بههم ريخته است .بنابراين ما
بايد يك��ي از اولويتها و ضرورتهايمان را در حوزه واردات اصالح
كنيم تا بيش��تر از حد اولويت و ضرورت اختصاص ارز براي واردات
نياز نداشته باشيم .این عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اس�لامي درخصوص اصليترين پتانس��يلهاي بخش كشاورزي
كه ناديده گرفته شده اس��ت ،نيز گفت :همانطور كه ميدانيد ما
كش��وري هستيم كه ويژگيهاي منحصر به فردي داريم؛ از جمله
اصليترين پتانسيل و ظرفيت ما چهار فصلبودن كشور ماست.
آزاديخ��واه افزود :ظرفيت بعدي نيز آفتاب در اختيار كش��ورمان
است؛ بهطوريكه در برخي از مناطق حدود  ۳۵۰روز آفتاب داريم و
ميتواند در توليدات كشاورزي و تقويت توليدات مؤثر باشد .درواقع
آفتاب بهترين مزيت براي ماست .پتانسيل بعدي ما در واقع درياي

پیشخـوان

آتشغفلت
بر زمينهاي كشاورزي دشت ورامين
اين روزها آتشزدن مزارع گندم و جو به بالي جبرانناپذير كشاورزي
دش��ت ورامين تبديل شده است؛ آتشي كه يا گندم و جو درونشده را
نابود كرده يا با س��وختن بقاياي كاه و كلش ،زندگي موجودات خاك
را به نابودي ميكشاند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،اين روزها از سمت شهرستان ري
كه به ورامين حركت ميكنيد ،هواي دودآلود منطقه دش��ت ورامين
ناشي از آتشزدن بقاياي كاه و كلش غالت خودنمايي ميكند .سياهي
زمينهاي كشاورزي منطقه فيروزآباد و قلعهنو شهري تا انتهاييترين
نقطه از شهرستان پيشوا اين روزها بالي جان كشاورزي منطقه شده
و مسئوالن براي مقابله با اين پديده ،اقدامي انجام نميدهند.
هر چند تمامي كش��اورزان از پيامده��اي منفي آتشزدن بقاياي كاه
و كلش اراضي كش��اورزي مطلع هس��تند ،ولي بس��ياري از اين افراد
حاضرند به بهاي آمادهش��دن س��ريعتر اراضي كشاورزي براي كشت
دوم ،به زمين حاصلخيز خويش آسيب وارد كنند؛ آتشي كه گاه از كاه
و كلش به گندم و جو برداشتنش��ده منتقل شده و حاصل يكسال
تالش كشاورزان را در كمترين زمان نابود ميكند .هر چند مسئوالن
محيط زيست و جهاد كشاورزي اقدام به آتشزدن بقاياي كاه و كلش
را تخلف ميدانند ،ولي تاكنون هيچ برخوردي با متخلفان انجام نشده
و اين افراد همچنان به آتشزدن مزارع خود اقدام ميكنند.
جريمه  ۱۰ميليون توماني در انتظار افراد متخلف
رئيس محيط زيست شهرستان ورامين گفت :بر اساس ماده  ۱۶قانون
مديريت پس��ماند ،آتشزدن بقاياي گياهي اراضي كشاورزي از ۲۰۰
هزار تومان تا  ۱۰ميليون تومان جريمه نقدي دارد.
محمدطاهر ظاهري گفت :عالوهبر قانون مديريت پس��ماند ،بر اساس
م��اده  ۲۰قانون هواي پاك ،آتشزدن بقاياي گياهي بعد از برداش��ت
محصول ،جزاي نقدي درجه ش��ش موض��وع ماده  ۱۹قانون مجازات
اسالمي به همراه دارد.
وي اظهار كرد :برخي از افراد بدون توجه به اولتيماتومهاي ارائهش��ده
حتي مقابل بيمارس��تان شهید ستاري نيز نسب به آتشزدن بقاياي
گياه��ي اقدام كردند .طي دو هفته گذش��ته برخورد با متخلفاني كه
نس��بت به آت��شزدن بقاياي كاه و كلش اق��دام ميكنند ،به تصويب
كارگروه كش��اورزي رسيده اس��ت و با برگزاري گشتهاي مشترك،
متخلفان شناسايي و به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
آتشزدن بقاياي كاه و كلش جنايتي نابخشودني است
مجري طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت :آتشزدن بقاياي
گياهي باقيمانده در اراضي كشاورزي ،جنايتي نابخشودني است كه
حاصلخيزي خاك را بهشدت كاهش ميدهد.
اس��ماعيل اس��فندياريپور اظهار كرد :آتشزدن بقاياي گندم و جو
در س��طح مزارع بهعنوان يكي از اقدامات خطرناك كشاورزان پس از
فصل برداش��ت است .كشاورزان نبايد به هيچ عنوان بقاياي گياهي را
بسوزانند؛ چراكه اين عمل موجب فقر شديد خاك از مواد آلي شده و
حاصلخيري خاك را بهشدت كاهش ميدهد.
او تصريح كرد :خاك خوب بايد از  2/5درصد مواد آلي برخوردار باشد
كه اين مهم با برگرداندن بقاياي گياهي از جمله كاه و كلش ناشي پس
از برداشت گندم و جو به خاك ،تأمين ميشود.
اس��فندياريپور گفت :آتشزدن بقاي��اي كاه و كلش عالوه بر نابودي
ميكروارگانيزمهاي خاك ،احتمال آتشگرفتن مزارع گندم و جو را كه
خسارات بسياري به همراه دارد ،افزايش ميدهد.
 ۶۶مورد آتشسوزي مزارع كشاورزي مهار شده است
مديرعامل س��ازمان آتشنشاني قرچك گفت :از زمان برداشت غالت
تاكنون  ۶۶مورد آتشسوزي در مزارع گندم و جو شهرستان قرچك
رخ داده كه با تالش آتشنشانان اين حوادث مهار شده است.
داوود مهديزاده افزود :از مجموع آتشسوزيهاي اراضي كشاورزي،
 ۱۱مورد مربوط به گندمزارهاي برداشتنش��ده و  ۵۵مورد مربوط به
بقاياي گياهي است كه توسط نيروهاي عملياتي سازمان آتشنشاني
و خدمات ايمني شهرداري قرچك اطفا شده است.

 ۴۰درصد صادرات گل كشور
در اختيار خراسان رضوي است
مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت :استان
خراس��ان رض��وي حدود۴۰درصد ص��ادرات گل كش��ور را به خود
اختصاص داده است.
به گزارش«س��بزینه» ،به نقل از س��ازمان جهاد كش��اورزي خراسان
رضوي ،سيدهاش��م نقيبي با اعالم اين مطلب گفت :سطح زير كشت
گل و گياهان زينتي در فضاي باز و گلخانه در اين استان معادل ۱۷۲
هكتار است .وي افزود :ميزان توليد گل شاخهبريده در خراسان رضوي
 ۲۶ميليون شاخه ،گلدان آپارتماني چهار ميليون و  ۱۶۳هزار عدد و
گلدان زينتي  ۱۱ميليون عدد است.
وی ادام��ه داد :از طرفي ميزان توليد نش��اء در خراس��ان رضوي ۹۷
ميليون عدد و درختچه زينتي دو ميليون و  ۵۰هزار اصله است.

 ۲هزار و  ۷۰۰تن گندم
از كشاورزان زنجاني خريداري شد

ش��مال و جنوب ماست كه براي پرورش آبزيان و ديگر محصوالت
دريايي ميتوان بهترين بهره را از آنها برد.
درخصوص تكميل زنجيرههاي توليد
اقدام مؤثري انجام نداديم
علي ابراهيمي ،سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و
محيط زيست مجلس دهم و کارشناس بخش کشاورزی ،نيز اظهار
کرد :ضعف اصلي ما در بخش كش��اورزي اين است كه درخصوص
تكميل زنجيرههاي توليد اقدام مؤثري انجام ندادهايم؛ به اين معنا
كه حضور واسطهها در بازار بخش كشاورزي بهعنوان جايگاهي كه
س��ود باالتري دارد و باعث ضرر توليدكننده و مصرفكننده بهطور
همزمان ميشود ،ناشي از نبود زنجيرههاي مرتبط به هم است.
ابراهيم��ي تصري��ح كرد :ضعف بع��دي ما اين اس��ت عليرغم اينكه
كش��اورزي توس��ط بخش غيردولت��ي انجام ميش��ود ،متأس��فانه
سياستگذاري و تعيين نرخ به شكلي است كه بخش خصوصي مجبور
اس��ت زير س��ايه برنامهريزيهاي دولت ،برنامههاي اقتصادي خود را
پيش ببرد در نتيجه توليدكننده س��ردرگم است .ضعف ديگر بخش
كشاورزي ،نبود بازار مطمئن مصرف در خارج از كشور است .نماينده
س��ابق شازند در مجلس شوراي اسالمي در ادامه به نقاط قوت بخش
كشاورزي پرداخت و گفت :بزرگترين نقطه قوت ما تنوع اقليمي است
كه در كش��ور داريم و به تبع آن ،تنوع محصوالت كشاورزي است .در
نتيجه براي هيچ نوع ميوهاي در هيچ مقطعي از سال در تنگنا نيستيم
اما به اين پتانسيل كمتر پرداختهايم .ابراهيمي افزود :از سوي ديگر ما
چند محصول منحصر به فرد در دنيا داريم كه نسبت به آنها كوتاهي
كردهايم .به عنوان مثال پسته ،زعفران و خاويار سه محصول شاخصي
خاص ايراني اس��ت كه كمكم از حالت ايرانيبودن خارج ميشود .اين
محصوالت پتانسيلهاي بالقوهاي بوده كه حتي در مناطق خاصي كه
امكان تكثير و توس��عه داشته همچنان به شكل اوليه و سنتي مانده
است ،اما هنوز هم جزو نقاط قوت اين صنعت محسوب ميشود.

مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  ۱۴استان زنجان
گفت :تاكنون دو هزار و  ۷۰۰تن گندم بهصورت تضميني و توافقي از
كشاورزان اين استان خريداري شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،محم��د ايزدي افزود :محصول
راهبردي گندم از كشاورزان استان زنجان توسط شش مركز دولتي در
شهرهاي ابهر ،خدابنده ،هيدج ،زنجان و نيكپي به صورت تضميني با
نرخ دولتي خريداري و در سيلوها تخليه ميشود .امسال هر كيلوگرم
گندم از كش��اورزان  ۲۵هزار ريال به نرخ دولتي خريداري ميشود .از
دو هزار و  ۷۰۰تن گندم خريداريش��ده ه��زار تن به صورت توافقي
خريداري شده است.
ايزدي تأكيد كرد :اين ميزان گندم توس��ط ش��ركت مينوي خرمدره
خريداري شده با توجه به اينكه مواد اوليه اين وابسته به گندم است.
در خريد توافقي توس��ط صنف و صنع��ت قيمت باالتر از نرخ مصوب
دولت��ي بوده و بخش خصوصي مبلغ را به حس��اب كش��اورزان واريز
ميكند .بر اساس برآوردههاي انجامشده امسال  ۲۵۰هزار تن گندم از
كشاورزان استان خريداري ميشود.
ايزدي تأكيد كرد :سال گذشته  ۲۸۰هزار تن گندم به صورت تضميني
از كشاورزان اس��تان زنجان خريداري شد .وی از كشاورزان خواست
ن آن اطمينان داش��ته باشند
كمباينها را تنظيم کرده و از تنظيمبود 
تا گندمها هنگام برداشت خرد نشده و كيفيت محصول حفظ شود.

