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اخبــــار

صرفهجویی یکمیلیارد دالری
از محل کاهش سرانه مصرف روغن

مجری طرح دانههای روغنی گفت :اگر سرانه مصرف روغن به ۱۵کیلوگرم
برسد ،میزان واردات از چهارمیلیارد به سهمیلیارد دالر کاهش مییابد.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،علیرضا مهاجر
درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت دانههای روغنی اظهار کرد :با توجه
به گرانی کود و س��م ،کشاورزان رغبتي نس��بت به کشت دانههای روغنی
همانند سال گذشته ندارند.
او افزود :با آزاد شدن قیمت روغن ،دانههای روغنی و کنجاله و اصالح قیمت
خرید تضمینی انتظار میرود کش��اورزان نس��بت به کشت اين محصوالت
رغبت بیشتری از خود نشان دهند.
سطح زیر کشت دانههای روغنی به ۲۰۰هزار هکتار كاهش مييابد
مهاجر با بیان اینکه امس��ال سطح زیرکشت دانههای روغنی کمتر از سال
گذش��ته خواهد بود ،گفت :برآوردها حاکی از آن است که امسال سطح زیر
کش��ت دانههای روغنی به  ۱۸۰تا ۲۰۰هزار هکتار برس��د که با وجود اين،
۶۰۰هزار تن روغن استحصال خواهد شد.
مج��ری ط��رح دانهه��ای روغنی ادام��ه داد :با تولی��د ۶۰۰ه��زار تن دانه
روغن��ی۱۸ ،درصد نیاز کش��ور از داخ��ل و مابقی از طری��ق واردات تأمین
میش��ود .درحالیک��ه با کاهش س��رانه مص��رف به  ۱۴ت��ا ۱۵کیلوگرم و
افزایش عملکرد در هکتار به اهداف برنامه خواهیم رس��ید .او سرانه کنونی
روغ��ن را ۲۱کیلوگرم اعالم کرد و افزود :با کاهش س��رانه مصرف از طریق
فرهنگس��ازی ،میزان واردات از چهار میلیارد به سهمیلیارد دالر میرسد
که با وجود اين ،یکمیلیارد دالر صرفهجویی ارزی خواهیم داش��ت .مشاور
وزیر جهاد کش��اورزی در پایان تصریح کرد :با فرهنگسازی و صرفهجویی
در مصرف روغن ،عالوهبر ارتقای بهداشت عمومی ،این امکان وجود دارد که
ظرف مدت زمان سه تا چهارسال به خوداتکایی ۷۰درصدی دست یابیم.

راهاندازی اولین اورژانس محصوالت
کشاورزی به همت بنیاد برکت

معاون تأمین نهادهها و مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت گفت :این بنیاد
برای اولینبار یک اورژانس محصوالت کش��اورزی را در اس��تان کردستان
ایجاد کرده است.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ميزان ،ه��ادي جوهري با بیان این مطلب
افزود :بنیاد بركت با هدف ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش در کشاورزی استان
کردستان ،اقدام به راهاندازی یک اورژانس محصوالت کشاورزی کرده است.
وي تصری��ح ک��رد :ای��ن اورژانس به ای��ن منظور ایجاد ش��د تا محصوالت
کشاورزیای که روی زمین مانده ،از کشاورزان خریداری و با صنایع تبدیلی
به فرآوردههای غذایی تبدیل شود و درنهایت در بازار به فروش برسد.
جوهري خاطرنشان کرد :بنیاد برکت این اورژانس محصوالت کشاورزی را
به کمک یک شرکت فعال در سنندج بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ
رب گوجهفرنگی ایجاد کرده است.
مع��اون تأمین نهادهها و مش��ارکتهای اقتصادی بنیاد برکت با اش��اره به
ایجاد ۱۸هزار ش��غل در بخش کش��اورزی کردس��تان گفت :بنیاد بركت با
سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی در بخش کشاورزی کردستان و جذب
محصوالت ۸۰۰هکتار از زمینهای زراعی ،باعث اش��تغالزایی مستقیم و
غیرمستقیم برای ۱۸هزار نفر از اهالی این استان شده است.

جوه��ری افزود :یکی از واحدهای مش��ارکتی بنیاد برک��ت اقدام به خرید
۵۲هزار تن محصول ش��امل ۴۰هزار تن گوجهفرنگی ،ششهزار و ۵۰۰تن
سیب و ششهزار تن توتفرنگی از کشاورزان استان کردستان میکند.
به گفت��ه وي ،جذب ای��ن میزان محصوالت کش��اورزی ،اش��تغالزایی و
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی بسیار باالیی را برای کشاورزان و مردم
منطقه کردستان ایجاد کرده است.
معاون تأمین نهادهها و مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت تأکید کرد :بنیاد
برکت در زمینه ایجاد اش��تغال از طریق س��رمایهگذاری ،مش��ارکت و ارائه
تس��هیالت در حوزههای دامپروری ،زنبورداری ،پ��رورش جوجه یکروزه،
فرش دستبافت و پوشاک فعالیتهای گسترده و دامنهداری دارد.
جوهری در تش��ریح نتایج سرمایهگذاری و مشارکتها در این حوزهها بیان
کرد :طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در سال گذشته باعث ایجاد ۱۶هزار
تن گوشت قرمز ،دوهزار و ۵۰۰تن گوشت سفید ،یکهزار و ۶۰تن گوشت
ماهی و میگو۴۲ ،هزار تن شیر ،هفتمیلیون قطعه جوجه یکروزه۸۰۴ ،تن
عس��ل۶۲ ،هزار مترمربع فرش دستبافت و یکمیلیون و ۴۱۰هزار دست
پوشاک شده است .وی با اشاره به رشد ۱۰۰درصدی محصوالت طرحهای
اش��تغالزایی برکت در سالجاری خاطرنش��ان کرد :پیشبینی میکنیم
ظرفیت تولید گوشت قرمز ،گوشت سفید ،شیر و عسل تا پایان سالجاری
به ترتیب به ۳۰هزار۱۵ ،هزار۵۵ ،هزار و دوهزار و 500تن برسد .همچنین
در این مدت۹۵ ،هزار مترمربع فرش بافته میشود.

معرفی تعاونی تولید روستایی
چا ه نارنج فاریاب بهعنوان شرکت موفق

تعاونی تولید روس��تایی چاه نارنج فاریاب بهعنوان شرکت تعاونی تولیدی
موفق در سطح شبکه تعاون روستایی جنوب کرمان معرفی شد.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از روابط عمومی تعاون روس��تایی جنوب
کرمان ،مدیرعامل ش��رکت تعاونی تولید روس��تایی چاه نارنج شهرستان
فاریاب گفت :شرکت تعاونی تولید چاه نارنج بهشماره ثبت ۹۹۶و با سرمایه
اولیه سهمیلیون تومان در سال ۱۳۷۷تأسیس شد و اکنون دارای ۱۵۰نفر
سهامدار است که چهار روستا را تحتپوشش خود دارد.
حمی��د لطفی یکی از مهمترین وظایف تعاونیها را تأمین نهادهها ،ازقبیل
کود ،س��م ،بذور اصالحش��ده به قیمت مناسب و توزیع بهموقع آن دانست
و اظهار داش��ت :درحالحاضر ش��رکت تعاونی تولید چاه نارنج فاریاب در
حوزههای مختلف کشاورزی تهیه و توزیع نهادههای کشاورزی (کودهای
ش��یمیایی اوره و س��موم دفع آف��ات نباتی) ،توزیع گن��دم و ذرت ،تهیه و
توزی��ع نهادههای دامی فعالیت دارد .مدیرعام��ل تعاونی تولید چاه نارنج
فاریاب با اش��اره به امکانات و فعالیتهای شاخص این تعاونی در سالهای
اخیر اظهار داش��ت :این شرکت مجهز به دفتر کار و دارای یک باب انبار با
زیربنای ۴۵۰مترمربع است .چاه نارنج دوهزار هکتارمساحت دارد و دارای
۱۰۰حلقه موتور پمپ برقی است که 400هکتار از اراضی آن نقشهبرداری
و میزان ۲۵۰هکتار تس��طیح اراضی نیز یکپارچهس��ازی شده و همچنین
سیستم کمفشار بر روی چندین موتورپمپ اجرا شده است.
لطفی ادامه داد :جادههای دسترس��ی به زمینهای کشاورزی شنریزی شده
است و با توجه به اینکه رودخانه فصلی از بین زمینهای کشاورزی سهامداران
این ش��رکت میگذرد ،جاهای که خطر سیالب بود ،با مشارکت شرکت آب و
خاک س��ازمان جهاد کشاورزی گاوبیونبندی ش��ده است .تعاونی تولید چاه
نارنج مشارکت چشمگیری در خرید محصوالت کشاورزی گندم و ذرت انجام
داده است .وی مهمترین اهداف و طرحهایآتی شرکت تعاونی تولید چاه نارنج
فاریاب را تسطیح ،یکپارچهسازی و قطرهای کردن مابقی اراضی بهعلت کمآبی
منطقه و جلوگیری از هدر رفت آبهای زیرزمینی عنوان کرد.

قیمتپایینخریدوشپنبهکشاورزانمنطقهمغانرامتضررکرد

قیمت خرید پنبه از سوی کارخانهها
25درصد کمتر از هزینههای تولید

سبزینه علی عبدالخالق

قیم��ت پایی��ن خری��د وشپنب��ه در مغ��ان،
کش��اورزان این منطقه را متضرر کرده اس��ت.
پنبهکاران مغان میگوین��د کارخانههای پنبه
پاککن��ی ب��رای خری��د محصول اف��ت  ۲۰تا
۲۵درص��د را منظ��ور میکنند ک��ه این میزان
درآمد کش��اورزان را کاه��ش میدهد و آنها را
از کش��ت پنبه مأیوس میکند .کشاورزان برای
برداش��ت هر کیلو پنبه فقط دوه��زار تومان به
تو
کارگ��ر میدهند و خرید آن با قیمت هش�� 
هفتهزار و 500تومان از س��وی کارخانههای
پنب��ه پاککنی اجحاف در حق زارعان اس��ت.
همین چند سال پیش بود که نبود برنامهریزی
درس��ت و فقدان حمایت ،کشاورزان را از کشت
پنبه در کشتزارهای حاصلخیز رویگردان کرده
و در کنار کشتزارها ،دهها واحد تولیدی و هزاران
ش��غل در این منطقه نابود شد .اواخر دهه ۸۰و
اوایل دهه ۹۰کشتزارهای وسیع پنبه در کمتر
از چند سال زیرکش��ت محصوالت دیگر رفت،
کارخانهه��ای پنبه خش��ککنی و دهها کارگاه
دیگ��ر در پارسآباد و بیلهس��وار مغان تعطیل
شده و هزاران شغل مرتبط با آن نیز آسیبدیده
و مغان برای س��الها با پنب��ه خداحافظی کرد.
هزینههای باالی تولید ،مکانیزه نبودن کش��ت،
نبود نی��روی کار ،افزایش هزینههای مربوط به
کاشت ،داشت و برداش��ت ،نبود بازار مطمئن،
پایی��ن بودن نرخ محصول و نبود حمایت کافی
ازجمله دالیل توقف کشت پنبه در منطقه مغان
در این سالها بود.
فرمان��دار پارسآب��اد مغان در این ب��اره به ایرنا
گفت :در س��الهای گذشته س��طح زیرکشت
پنب��ه در منطقه مغان تا س��قف ۲۰هزار هکتار
نیز افزایش یافته بود ،ولی بهعلت جایگزینشدن
محص��والت دیگر این میزان بهش��دت کاهش
یافت و اکنون نیز پنبه در حد یکسوم باالترین
سطح زیرکشت در منطقه مغان کاشته میشود.
ابراهی��م امامی بی��ان کرد :چندین س��ال بود
کارخانههای پنبهزن��ی منطقه تعطیل بودند و
ش��نیدن صدای فعالیت این کارخانهها آرزوی
همه بود .از دوـ س��ه سال پیش با سیاستهای
ترویج��ی و حمایت��ی و رویآوری کش��اورزان،
دوباره کش��ت و زرع پنبه در جلگه مغان رونق
گرفت و کارخانهه��ای پنبه پاککنی و تجارت
این محصول در منطقه احیاء شد.
سطح زیرکش��ت پنبه در جلگه مغان امسال به
بیش از ۱۳هزار رسیده و انتظار میرود با پایان
فصل برداشت ،بیش از ۵۰هزار تن وشپنبه در
شهرستانهای پارسآباد ،اصالندوز و بیلهسوار
مغان تولید شود .افزایش تولید پنبه با توجه به
مرغوبیت محصول منطقه مغان درحالی اس��ت
که در همین روزهای نخس��تین برداشت پنبه،
کشاورزان با مشکل فروش محصول خود روبهرو
ف بین آنها و کارخانههای پنبه
بودن��د و اختال 
پاککنی درمورد قیمت و کیفیت محصول نیز
ب��روز کرده اس��ت .در روزه��ای اخیر صفهای
طویلی از تریلی ،نیس��ان و کامیونهای حامل
محص��ول پنب��ه در مقابل کارخانهه��ای پنبه
پاککنی تشکیل ش��ده و این صفها همچنان
درحال طوالنیتر شدن است.
کشاورزان و خریداران محصول پنبه
چه میگویند؟
زارع��ان پنب��هکار در منطق��ه مغ��ان میگویند
کارخانههای پنبه پاککنی محصول کشاورزان را
به قیمت ن��ازل خریداری میکند و برای این کار
خود دالیل قانعکنندهای ارائه نمیدهند .احمد،
یک پنبهکار اهل پارسآباد مغان اس��ت ،که وش
خود را بر تریلی تراکتور بار زده و در نوبت تخلیه
آن در ی��ک کارخان��ه پنبه پاککنی اس��ت ،وی
گفت :صفهای فروش طوالنی است و درحالیکه
نرخه��ای خرید پایین اس��ت .با ه��زار زحمت و
هزینه ،محصول را کشت و برداشت کردهایم ،اما
پنبه از ما زیرقیمت خریداری میشود.
وی بی��ان کرد :با اینکه پارس��ال کارخانههای
پنبه پاککنی محصول پنبه با برداشت دستی

ضرورت اقدامات حمایتی
برای توسعه کشت پنبه در مغان
توس��عه کش��ت پایدار پنبه در منطقه مغان با توجه به رغبت زارعان به تولید آن در کنار توجه به
موضوع نرخ خرید محصول ،نیازمند برخی اقدامات از سوی کشاورزان و نیز مسئوالن دولتی است.
یک کارش��ناس کشاورزی گفت :توجه کشاورزان به اصول کشت و زرع پنبه ازجمله خودداری
از برداش��ت محصول با رطوبت باال ،خودداری از برداش��ت محصول در هوای بارانی و مرطوب ،
بیمه مزارع پنبه ،کشت و برداشت مکانیزه محصول و استفاده از کارگران ماهر در برداشت پنبه
امری ضروری است.
ش��هریار ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کش��اورزی استان اردبیل ،نیز بر ضرورت
فعالیت مس��تمر کارشناس��ان پنبه مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک گیاهپزش��کی برای ارائه
خدمات فنی و مش��اورهای به پنبهکاران تأکید میکند .حس��ن نظیفی ،مدیر جهاد کشاورزی
پارسآب��اد مغان ،نیز گفت :توزیع بهموقع بذر ،کود و س��موم مورد نیاز و همچنین توصیههای
فنی کارشناسان ضروری است و امسال نیز این موارد مورد توجه جدی قرار گرفته است .توجه
به صنایع تبدیلی ازجمله افزایش کارخانههای پنبه پاککنی ،ایجاد کارخانههای روغنکش��ی،
ایجاد کارگاههای تولید نخ و پوش��اک در منطقه و توجه به صدور محصوالت فرآوری ش��ده به
خارج از کشور میتواند به توسعه پایدار تولید محصول پنبه و در نتیجه رشد اقتصاد کشاورزی
منطقه کمک شایانی کند .پنبه از مهمترین محصوالت کشاورزی است که عالوهبر تأمین مواد
اولیه صنایع نساجی و روغنکشی ،در اشتغالزایی نیز نقش مهمی ایفا میکند و کمتر محصول
کش��اورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزشافزوده و تنوع فرآورده همردیف پنبه است .اراضی زراعی
دشت مغان در شهرستان پارسآباد ،اصالندوز و بیلهسوار مغان مهمترین مناطق کشت پنبه در
استان اردبیل بهشمار میرود و بهعلت شرایط آبوهوایی مناسب ،کشت پنبه از سالهای دور در
این منطقه رواج دارد و در حفظ مرغوبیت خاک زراعی و کاهش جمعیت حشرات ،کنترل آفات
و بیماریها نیز نقش بسیار مهمی دارد ۱۲ .کارخانه پنبهکنی در منطقه وجود دارد که عالوهبر
خرید توافقی ،محصول خریداری شده را پس از فرآوری و تصفیه اولیه و تبدیل کردن به محلوج
و دانه پنبه ،به بازارهای هدف و کارخانههای نساجی و روغنکشی ارسال میکنند.
را ۱۱هزار تومان و برداشت ماشینی را ۱۳تومان
از ما میخریدند ،امس��ال این نرخ به هشتهزار
تومان کاهش یافته است.
صم��د ،یک کش��اورز دیگ��ر ،نیز گف��ت :برای
برداش��ت هر کیلو پنبه دوهزار تومان به کارگر
میدهیم و خرید آن با قیمت هشتهزار تومان
از سوی کارخانههای پنبه پاککنی اجحاف در
حق زارعان است .این درحالی است که ترافیک
خرید محصول نیز طوالنی اس��ت و روزها باید
برای فروش محصول در صف انتظار باش��یم که
این امر بر هزینه میافزاید.
یک پنبهکار مغانی دیگر نیز گفت :کارخانههای
پنب��ه پاککنی برای خرید محص��ول افت ۲۰
ت��ا ۲۵درصد را منظ��ور میکنند که این میزان
درآمد کش��اورزان را کاه��ش داده و آنها را از
کشت پنبه مأیوس میکند .درصورت تداوم این
وضعیت و فقدان حمایت دولت بیم آن میرود
که مثل چند سال پیش کشاورزان از کشت این
محصول اس��تراتژیک دلسرد ش��ده و به کشت
دیگر محصوالت روی آورند.
در مقاب��ل ادعاه��ای کش��اورزان ،صاحب��ان
کارخانهه��ای پنب��ه پاککنی رطوب��ت باالی
محص��ول و برداش��ت غیراصولی پنبه توس��ط

کارگران را از دالی��ل افت قیمت محصول ذکر
میکنند .به گفته یک کارخانهدار پنبه پاککنی
در پارسآباد مغان ،زارعان در برداشت محصول
رعایت کیفی��ت را نمیکنند و درحالیکه هنوز
محص��ول دارای رطوب��ت باالس��ت ،اق��دام به
برداشت آن میکنند .ضمن اینکه نظارت خوبی
بر برداشت محصول توسط کارگران نمیشود و
اغلب پنبه همراه با ضایعات جمعآوری میشود.
وی افزود ۲۵ :ت��ا ۲۷درصد محصول خریداری
شده در انبارها همراه با ضایعات گیاهی است و
این امر بر نرخ خرید تأثیرگذار است.
اقدامات دولت
در حمایت از تولید پنبه در مغان
بروز مش��کالت در روند تولید و فروش محصول
پنبه در منطق��ه مغان و در مع��رض خطر قرار
گرفت��ن آن موجب ش��ده تا مس��ئوالن دولتی
اقدام ب��ه اتخاذ تصمیمات نظارت��ی و حمایتی
کنند تا وضعیت تولید این محصول استراتژیک
سرنوشتی مشابه سالهای گذشته نداشته باشد.
فرماندار پارسآباد مغان با اشاره به شکایتهای
مردم درخصوص آفتزنی باال و نرخ پایین خرید
محصول پنبه گفت :کارشناسان اداره کشاورزی

در کارخانههای پنبه پاککنی مستقر میشوند
تا بر کیفیت و خرید محصول نظارت کنند.
ابراهیم امامی افزود :کارشناس��ان کش��اورزی
در مح��ل خری��د محص��ول بهعن��وان داور بر
قیمتگ��ذاری بی��ن دو ط��رف عمل ک��رده و
س��عی خواهند کرد تا حق��ی از طرفین ضایع
نشود .چندین س��ال بود کارخانههای پنبهزنی
منطقه تعطیل بودند و ش��نیدن صدای فعالیت
ای��ن کارخانهها آرزوی همه ب��ود و امروز که به
همت کشاورزان دوباره ۱۱هزار هکتار از اراضی
منطقه زیرکش��ت پنبه رفته ،باید همه حمایت
کنیم و اجازه ندهیم کش��اورزان ناراضی شده و
ب��ه زراعتهای دیگر روی آورند و کارخانهها باز
هم تعطیل شود.
سطح زیرکشت پنبه در اردبیل
۸۰درصد افزایش یافته است
مع��اون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد
کشاورزی اس��تان اردبیل نیز از کشت پنبه در
۱۳هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی منطقه
مغان در ش��مال استان اردبیل خبر داد و گفت:
امسال س��طح زیرکشت پنبه در استان بیش از
۸۰درصد افزایش یافته است.
احمد شهریار همچنین روند کشت پنبه مطابق
ب��ا آبوه��وای منطقه و نی��ز اس��تفاده از ارقام
ب��ذری پرب��ازده در منطقه مغان را رو به رش��د
عن��وان کرد و گفت :قیمت خرید محصول پنبه
مطلوب اس��ت و کارخانههای پنبه پاککنی و
شرکتهای ریسندگی بهطور مستقیم محصول
کشاورزان را خریداری میکنند.
ش��هریار اضافه کرد :محص��ول نهایی وشپنبه
تحویل ش��ده به کارخانهه��ای پنبه پاککنی
منطق��ه مغان پ��س از فرآیند صنعت��ی ،به دو
ش��کل پنبه محلوج و دانه پنبه به کارخانههای
نس��اجی و روغنکش��ی تحویل داده میشود.
وی با اش��اره به اهمیت کشت محصول پنبه در
صنعت و اش��تغال بهویژه تناوب کشت با غالت
افزود :توسعه کشت پنبه در اولویت برنامههای
س��ازمان جهاد کشاورزی این استان قرار دارد و
برای این منظ��ور ،عالوهبر ارائه خدمات جانبی
ازقبیل تأمین بذر مرغوب و گواهیشده و نظارت
کارشناسان فنی کش��اورزی بهمنظور افزایش
برداشت محصول ادامه دارد.
مع��اون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد
کش��اورزی اس��تان اردبیل اظهار داشت :پنبه
تولید شده در منطقه مغان رتبه نخست کیفیت
محص��ول را در کل کش��ور دارد و کارخانههای
داخلی رغبت زیادی ب��رای خرید پنبه محلوج
منطقه مغان دارند .وی تع��داد زارعان پنبهکار
استان اردبیل را ۷۵۰نفر و میانگین تولید پنبه
در هر هکت��ار از اراضی مغان را حدود چهار تن
اعالم کرد.

محدود شدن تأمین منابع مالی خرید تضمینی به بودجه سنواتی
نایب رئیس بنیاد ملی گن��دمکاران ایران از تالش نمایندگان
مجلس برای محدودسازی تأمین منابع مالی خرید تضمینی
محصوالت کش��اورزی خبر داد و گفت :به احتمال بسیار زیاد
این تالش نتیجهبخش خواهد بود و منابع مالی خرید تضمینی
محصوالت کش��اورزی به بودجه سنواتی محدود میشود که
نتیجه آن ،کاهش زمان پرداخت مطالبات است.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از ايلنا ،علیقلی ایمانی با اشاره
به مش��کالت متعدد دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان در
س��نوات گذشته اظهار کرد :در س��الهای گذشته با توجه به
پراکندگی منابع مالی پرداخت مطالبات کش��اورزان ،همیشه
پرداختها با تأخیر انجام شده است.

وی ادام��ه داد :تأمین مال��ی معموالً از مناب��ع بانکی ،بودجه
س��نواتی و از محل فروش گندم و آرد توسط شرکت بازرگانی
دولتی ایران درنظر گرفته ش��ده که با دشواری و تأخیر همراه
بوده است .به گفته ایمانی ،هرچند در سال زراعی جاری زمان
پرداختها کاهش قابل قبولی داش��ته است ،اما تنوع در منابع
مالی موجب شده در برخی از سالها شاهد تأخیر چندماهه در
پرداخت بهای زحمات کشاورزان باشیم.
وی یادآور ش��د :قبل از س��ال 96پرداخ��ت مطالبات با تأخیر
چندماهه بود و در سال زراعی 97-96این زمان به 45روز ،در
سال زراعی 98-97به 28روز و در سال زراعی جاری به 10روز
کاهش یافته است.

کاهش زمان پرداخت مطالبات گندمکاران به ۴روز
نای��ب رئیس بنیاد ملی گندمکاران عن��وان كرد :تالش ما این
است که تمام نیاز مالی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
بهویژه گندم در بودجه سنواتی دیده شود.
ایمانی تأکید کرد :درصورت به نتیجه رس��یدن این خواس��ته،
مدت زمان پرداخت مطالبات به حدود چهارروز کاهش مییابد.
وي چهار روز زمان مطرح ش��ده را مربوط به روند اداری برای
ثبت مشخصات محصول در سیستم و بانکها دانست.
ن س��ؤال که
نايب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاس��خ به اي 
گفته میشود باتوجه به وجود برخی مشکالت در تولید ازجمله
گرانی و نبود نهادههای کش��ت ،آيا امکان کاهش محصول و از
دس��ت رفتن خوداتکایی در اين محصول در سال زراعی آینده
وجود دارد ،اظهار کرد :براساس آنچه بر جهاد کشاورزی برای
حفظ خوداتکایی در گندم تکلیف ش��ده ،کشت این محصول
در ش��شمیلیون هکتار از اراضی کش��ور اس��ت ک��ه تا امروز
چهارمیلیون هکتار آن محقق شده.
وی افزود :سطح باقیمانده از این تکلیف نیز با توجه به شرایط
آب و هوایی هر منطقه تا پایان سال زراعی به زیر کشت گندم
خواهد رفت؛ ضمن اینکه تا همین لحظه نیز ما 12هزار هکتار
از برنامه کشت نسبت به سال گذشته جلوتر هستیم.
ایمان��ی این اطمینان را داد كه بهرغم تمام مش��کالت موجود
و گرانی نهادهها ،خوداتکایی در گندم تکرار میش��ود و میزان
تولید این محصول در سال زارعی آینده حداقل به 13میلیون
تا 13میلیون و 500هزار تن میرسد.

پیشخـوان

چراغ روشن توسعه روستایی
در سیمرغ مازندران

فرماندار شهرستان س��یمرغ مازندران گفت :از سال ۹۶تاکنون طرح
هادی در ۱۶روس��تا از ۲۴روستای شهرستان به مرحله اجرا درآمده
است که بین  ۱۰تا ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ب��ه گزارش «س��بزينه» به نق��ل از ايرنا ،مجتبی حبیبنژاد روش��ن
مهمتری��ن اقدامات دولت در حوزه روس��تایی در چهارس��ال اخیر را
اجرای ط��رح هادی ،ایجاد ۳۰تش��کل مردمنهاد روس��تایی ،اجرای
زیرس��اختهای بومگردی ،یکپارچهس��ازی اراضی شالیزاری ،ایجاد
ش��وراهای حل اختالف با همکاری قوه قضائیه ،الیروبی آببندانها،
برندسازی محصوالت کشاورزی و توسعه راهها و محورهای روستایی
اعالم کرد .وی با اعالم اینکه اجرای طرحهای هادی و پروژه عمرانی
۱۴روس��تا با هزینهای بالغبر هش��تمیلیارد تومان انجام شده است،
اظه��ار كرد :اج��رای طرح هادی ش��امل جدولگذاری ،زیرس��ازی،
آسفالت ،پیادهروسازی و دیگر اقدامات ساماندهی بود.
نوسازی و رونق کشاورزی در سيمرغ در دولت تدبير و اميد
حبیبنژاد روشن با اعالم اینکه در دولت تدبیر و امید و در حوزه جهاد
کشاورزی مجموع اعتبارات عمرانی و تسهیالت و اشتغالزایی بیش از
78میلیارد تومان بوده است ،افزود :از سال ۹۶تاکنون در سطح حدود
۸۰۰هکتار از اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی صورت گرفته که برای
این کار بیش از ششمیلیارد تومان هزینه شده است.
وی از شنریزی هفتکیلومتر از جاده بین مزارع شهرستان با اعتباری
بالغبر 400ميليون تومان بهعنوان بخش دیگری از خدمات دولت یاد
کرد و ادامه داد :از س��ال ۹۶تاکنون ،طرح پوشش بتنی کانال انتقال
آب در سطح ۸۱کیلومتر با هزینه بیش از پنجمیلیارد تومان در سطح
روستاهای شهرستان انجام شده است.
فرماندار سیمرغ از الیروبی ۹۳هکتار آببندان و حدود ۱۲۱کیلومتر
رودخانه با هزینه بیش از چهارمیلیارد و 500ميليون تومان بهعنوان
دیگر اقدامات انجام شده در چند سال اخیر یاد کرد.
وی از پرداخت تس��هیالت خط اعتباری مکانیزاس��یون کشاورزی به
۲۹۳بهرهبردار از سال ۹۶تاکنون خبر داد و گفت :تسهیالت پرداخت
شده به این طرحها ۱7میلیارد تومان بوده است.
حبیبنژاد روشن افزود :همچنین در حوزههای دیگر بخش کشاورزی
نیز ۲۴میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است.
تکمیل پل برج خیل تا دهه فجر سالجاري
فرماندار سیمرغ با اعالم اینکه ساخت و تکمیل پل برج خیل که در
سیالب اواخر سال ۹۷تخریب شده بود ،در دست اجراست ،بیان کرد:
این پل تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
الزم به ذكر است كه پل قدیمی و آسیبدیده برج خیل اردیبهشتماه
امس��ال با تشخیص کارشناسان تخریب و با تأمین اعتبار ،ساخت پل
جدید به جای آن آغاز شد.
حبیبن��ژاد روش��ن می��زان اعتب��ار برای اح��داث پل ب��رج خیل را
چهارمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اعالم کرد و گفت :اين مبلغ از محل
حوادث غیرمترقبه تأمین اعتبار شده است .فرماندار سیمرغ با اشاره
به اینکه از ۲۱کیلومتر مسیر رودخانه تالر هم تاکنون الیروبی بیش
از ۱۵کیلومتر انجام ش��ده اس��ت ،بیان کرد :برای این میزان الیروبی
چهارميليارد و 500ميليون تومان هزینه شده است.
اجرای ۱۰۰طرح خدماتی در روستاهاي سيمرغ
حبیبنژاد روش��ن از اصالح و تقویت ش��بکه ،خرید ترانس ،کاهش
تلفات و رینگ بین خطوط در س��طح روستاهای این شهرستان خبر
داد و اضافه كرد :از س��ال ۹۶تاکنون ،بی��ش از ۱۰۰طرح خدماتی با
هزینهای بالغبر چهارهزار و 100میلیون تومان در س��طح روستاهای
این شهرستان انجام شده است.
وی بیان کرد :برای مش��کل آب شرب در روستاها از سال ۹۶تاکنون
اح��داث مخزن هوایی و زمینی ،حفر چ��اه و خرید تجهیزات ،اصالح
شبکه با هزینهای بالغبر 900ميليون تومان از محل اعتبارات استانی
و بی��ش از پنجمیلی��ارد تومان از محل اعتبارات ملی و س��ایر هزینه
ش��ده است .فرماندار س��یمرغ با اعالم اینکه فرسودگی لولهها یکی
از مهمترین مش��کالت هدررفت آب اس��ت ،گفت :برای حل مشکل
آب ش��رب در روستاها ،اداره آب و فاضالب فاز به فاز درحال اصالح و
ترمیم شبکههاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی خبر داد

پرداخت تسهیالت 4درصدی برای خرید
سیب زیردرختی در آذربایجانشرقی

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجانش��رقی از آمادگی این
س��ازمان برای پرداخت تس��هیالت چهاردرصدی برای خرید سیب
زیردرختی و محصوالت درجه سه و چهار خبر داد.
به گزارش «سبزينه» به نقل از روابطعمومی سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجانش��رقی ،اکبر فتحی در بازدید از بزرگترین کارخانه تولید
آبمیوه ۱۰۰درصد طبیعی خاورمیانه در بستانآباد اظهار کرد :سطح
زیرکش��ت باغهاي سیب در اس��تانهای آذربایجانشرقی و غربی از
وسعت چشمگیری برخوردار است.
وی ادامه داد :مش��کل اصلی باغداران س��یب در آذربایجانش��رقی و
غربی ،محصوالت درجه سه و چهار و زیردرختی است ،زیرا سیبهای
ممتاز و درجه یک مشکل فروش ندارند و به مرور در سردخانه ذخیره
میش��وند .همچنين این محصوالت در بازار فروش از کش��ش خوبی
برخوردار بوده و با قیمت مناسبي به فروش میرسند.
فتحی اضافه کرد :در مواقعی که بازار کش��ش خوبی نداش��ته و تولید
روي دس��ت باغداران میماند ،کارخانههای توليد آبمیوه میتوانند
ب��ازار س��یب را مدیریت ک��رده و این محصوالت را پ��س از خرید به
آبمیوه تبدیل کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه ماده
اولیه کارخانههاي آبمیوه توسط باغداران و کشاورزان تولید میشود،
بيان کرد :اگر به کشاورزان و باغداران کمتوجهی شود ،به مرور زمان با
مشکل کمبود مواد اولیه که همان محصول سیب یا سایر محصوالت
باغی اس��ت ،مواجه خواهیم شد .وی ادامه داد :برای پیشگیری از بروز
چنین مش��کالتی باید س��ازکارهای این امر در قالب شیوهنامه توسط
سازمان نظام مهندسی کشاورزی تدوین شود و در اختیار کارخانههای
تولي��د آبمیوه قرار گیرد تا اين كارخانهها با عقد قراردادی با باغداران
و کش��اورزان ،خرید محصوالت درجه س��ه و چهار باغداران را برعهده
گرفته و بر سالم بودن تولید نیز نظارت کافی داشته باشند.
فتحی خاطرنش��ان کرد :اگر این رون��د در کارخانههای توليد آبمیوه
عملیاتی شود ،سازمان جهاد کشاورزی استان نیز آمادگی کامل دارد تا
با پرداخت تسهیالت چهار درصدی از محل منابع صندوق حمایت از
توسعه کشاورزی ،خرید محصوالت درجه سه و چهار را تسهیل کند.

