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پیشخـوان

تأثیر سوء کمبود آب و قطعی برق
بر محصوالت کشاورزی فردوس

قطعی برق چاههای کشاورزی در فصل تابستان در کنار تداوم خشکسالی
و کمبود آب ،محصوالت کشاورزی شهرستان فردوس را که سهم عمدهای
در اقتصاد منطقه دارد ،تحت تأثیر قرار داده است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،مشکل خشکسالی و کمبود آب از یک
ط��رف ،تعدیل چاههای آب از طرف دیگر و قطعی برق در فصلی که برای
میوه انار و پسته نقش حیاتی دارد ،خشکسالی امسال را برای کشاورزان
شهرستان فردوس استخوانسوز کرده است.
دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان فردوس در این باره گفت :مشکالت
حوزه کش��اورزی کم نیس��ت ،اما قطعیهای مکرر برق در روزهای اخیر
صدای کشاورزان بسیاری را درآورده است.
ابوالقاسم محمدزاده افزود :مشکالت را به مسئوالن محلی منتقل کردهایم
و از آنها خواس��تیم در این موقعیت که فصل بس��ت گل انار است و مغز
پسته شکل میگیرد ،شرایط کشاورزان درک شود و نگذارند محصول یک
سال آنها که بابت آن هزینه کردند و زحمت کشیدند ،هدر برود.
وی با بیان اینکه آبدهی مناسب و بهموقع در این فصل برای باغهای انار
بس��یار حیاتی است ،اظهار داش��ت :انار تا آبان ماه نیاز دارد که سر موقع
آبیاری شود ،اما محصوالت جو و گندم که اکنون برداشت شدهاند ،نیازی
به آب ندارند و آبدهی پسته هم اگر یکی-دو روز به تأخیر بیفتد ،مشکلی
پیش نمیآید.
دبیر نظام صنفی کش��اورزی شهرستان فردوس افزود :از سال  ۱۳۹۰که
نظام صنفی کشاورزی شهرستان تشکیل شده ،جز چند مورد که توسط
مدیریت جهاد کش��اورزی دعوت شدیم ،دعوتنامه دیگری نداشتهایم و
توقع داریم بهعنوان نماینده مردم در جلسات مربوط به بخش کشاورزی
دعوت شویم تا مشکالت را مستقیم به گوش مسئوالن برسانیم.
کشاورزان میزان برداشت آب را مدیریت میکنند
وی گفت :در گذشته کنتورهای هوشمند دو یا سه بار شارژ میشدند که
باعث بروز مش��کالت زیادی میشد ،اما با پیگیریهای انجام شده اکنون
طبق پروانه ش��ارژ میشوند و کش��اورزان میزان برداشت آب را مدیریت
میکنند.
محمدزاده اظهار داشت :اکنون به دلیل خشکسالی میخواهند برداشت
آب از چاهه��ا را از می��زان پروانه هم کمتر کنن��د ،چراکه معتقدند بخش
کش��اورزی بیشتری��ن مصرف آب را دارد و ۹۰درص��د آب در این بخش
مصرف میش��ود ،ام��ا ما این را قبول نداری��م و میگوییم طبق مطالعات
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ۶۲درصد مصرف توسط بخش
کشاورزی صورت میگیرد.
وی گفت :مصرف آب در بخش شهری باید مدیریت و فرهنگسازی شود.
سالمت و امنیت غذایی به کشاورزی بستگی دارد و کشاورزی هم به آب؛
لذا با اجرای برخی اقدامات موثر در بخش کشاورزی توسط دولت و جهاد
کش��اورزی ،در آب مصرفی صرفهجویی صورت گرفته و در حال حاضر از
لولهکشی و سیستمهای مکانیزه آبیاری استفاده میشود.
محمدزاده افزود :در مس��أله تعدیل آب چاهها دولت باید آب را از کشاورز
بخرد ،زیرا کشاورزی که ۳۰سال برای یک درخت زحمت کشیده و برای
خود و خانوادهاش شغل و درآمد ایجاد کرده ،نمیتواند به یک باره درخت
را رها کند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی فردوس ضمن درخواست از کشاورزان منطقه
برای عضویت در نظام صنفی گفت :کشاورزان مظلوم هستند و با مشکالت
زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
نظام صنفی پیگیر مطالبات کشاورزان است
وی افزود :این صنف تشکیل شده تا پیگیر خواستهها و مطالبات کشاورزان
باش��د و برای رفع مشکالتش��ان تالش کند و بهط��ور حتم صنف هرچه
اعضای بیشتری داش��ته باش��د ،قدرتمندتر خواهد بود و افراد بیشتری
را پوشش خواهد داد.
محمدزاده از کش��اورزان خواست با استفاده از جایگاهی که دولت و نظام
برایشان قائل شده است ،در صدد رفع مشکالت خود باشند.
با قطع برق موتور چاهها کشاورزی را نابود نکنید
یکی از کشاورزان شهرستان فردوس هم گفت :در حال حاضر نباید قطع 
ی
برق موتور چاهها اتفاق بیفتد و اگر ادامه پیدا کند ،یعنی با دست خودمان
کشاورزی منطقه را نابود کردهایم.
حمید مرادی اف��زود :کمبود و گرانی نهادههای دام��ی برای ما دامداران
س��نتی و خرد ،مش��کالت بزرگی را ایج��اد کرده اس��ت ،در صورتی که
تولیدکننده واقعی ما هستیم .وی اظهار داشت :در بخش کشاورزی دولت
نیازی به واردات ندارد و کافی است مدیریت درستی در استفاده از منابع
داش��ته باشیم .این کش��اورز گفت :نیروی کار ،زمین و آب اگر با مدیریت
درست در کنار هم قرار بگیرند ،نیازهای جامعه را پاسخ میدهند و بهطور
طبیعی رونق کشاورزی باعث رونق تولید و اشتغال میشود.
بخش کشاورزی به یارانه حمل و نقل نیاز دارد
یکی از دامداران منطقه نیز گفت :برای تاکسیها و بخش خدمات و حمل
و نقل سهمیه بنزین در نظر گرفت ه شده ،ولی برای بخش کشاورزی اقدامی
صورت نگرفته است.
محمد اکبری افزود :روزی حداقل دو بار باید به دامداریها سر بزنیم و این
جدای از رفت و آمدهای دیگر از جمله تأمین خوراک و علوفه دام است.
وی اظهار داشت :با ۶۰لیتر بنزین نمیشود باری از دوش تولید برداشت و
یارانه بنزین باید باری از دوش تولید بردارد.
ای��ن دامدار گفت :در حالی که تضمینی برای خرید دام و گوش��ت وجود
ندارد ،قوانین هزینهبر و زمانبر نیز برای جابهجایی دام در داخل کش��ور
وضع کردهاند و به تولیدکننده عنوان قاچاقچی میدهند.
وی افزود :این قوانین را باید در مرزهای کش��ور اجرا کنند و اعمال چنین
قوانینی در شرایط موجود باعث دلسردی دامداران میشود.
قطعی برق به محصول انار و پسته خسارت وارد میکند
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان فردوس هم گفت :قطعی برق چاههای
کش��اورزی موجب ش��ده تا مدار آبیاری طوالنیتر و خسارتهای کمی و
کیفی به محصوالت استراتژیک مثل انار و پسته وارد شود.
موسی سلیمانی افزود :اگر دور آبیاری انار اضافه شود ،بر کیفیت محصول
تأثیر میگذارد و مسائلی مثل دانه سفیدی انار را دوباره خواهیم داشت.
وی گفت :گرمای هوا نیز مزید بر علت ش��ده و در پس��ته موجب ش��یوع
آفتهایی از قبیل پس��یل میش��ود ،از ای��ن رو آموزشه��ای الزم را به
کشاورزان دادهایم ،اما این آموزشها باید در سطح وسیعتری ارائه شود تا
خسارتها به حداقل برسد.
مدیر جهاد کش��اورزی فردوس خشکس��الی را دلیل دیگر افت کیفیت
محصوالت برشمرد و اظهار داش��ت :قنات بلده فردوس که سال گذشته
۲۰۰لیتر بر ثانیه آب داشت ،متأسفانه امسال کمآب شده است.
وی افزود :برخی کش��اورزان اس��تخر ذخیره آب دارند که در این صورت
آنط��ور که باید نگرانیای از بابت قطعی ب��رق ندارند و میتوانند آبیاری
باغهای خود را مدیریت کنند.
س��لیمانی گفت :این چاه ،آب مصرفی دامهای س��بک و سنگین مجتمع
دامداران را تأمین میکند؛ لذا با قطع برق موتور چاه این محل ،برای تأمین
آب این دامها با مشکل مواجه میشویم.
مذاکره با اداره برق برای قطعنشدن برق موتور چاهها
وی افزود :در مذاکرهای که با اداره برق شهرس��تان داشتیم ،قرار شد برق
چاه قطع نش��ود ،اما وقتی یک خط برق قطع میش��ود ،بیشک برق این
موتور چاه را نمیتوان از آن مستثنی کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس اظهار داشت :مرداد و شهریور هر
سال ماههای مهمی برای آبیاری به موقع محصول انار است؛ لذا امیدواریم
با مصرف صحیح برق از قطعی آن جلوگیری کنیم تا کش��اورزان که یک
سال برای این محصول هزینه و وقت صرف کردهاند ،متضرر نشوند.
وی افزود :اگر مردم همت کرده و در مصرف برق و آب صرفهجویی کنند،
قطعی برق نخواهیم داشت و برای بخش تولید هم مشکل ایجاد نمیشود.
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عدم برندسازی و فروش فلهای انگور و کشمش بیشترین آسیب را به باغداران قوچان زدهاست

آتشنبودبرندسازی
بهجانمحصول93هزارباغدارقوچانی
سبزینه

فاطمه ابراهیمی

شهرس��تان قوچان ب��ا دارا ب��ودن چهارهزار و
500هکتار ب��اغ انگور و 93هزار باغدار س��هم
مهمی در تولید ان��واع مرغوب انگور و صادرات
داخل��ی و بینالمللی این محص��ول دارد ،ولی
متأسفانه به دلیل برخی کمبودها محصول این
شهرستان به نام سایر شهرها و بهصورت فلهای
خارج و صادر میشود.
در شهرستان قوچان افزون بر ۸۰هزار تن انگور
در ارقام مختلف برداش��ت میشود که معموالً
پس از خش��ککردن و تبدیل به کش��مش به
سایر شهرس��تانها و حتی کشورهای حاشیه
خلیجفارس صادر میشود ،اما نکته قابلتوجهی
که در خالل این فرآیند وجود دارد ،این اس��ت
که حجم زیادی از این محصول بهصورت فلهای
و بدون هیچ برندی و به روشهای کام ً
ال سنتی
از دسترس کشاورزان خارج و صادر میشود.
از مشکالت تاکداران برای تولید که قب ً
ال هم به
آن اشاره کردیم وقتی عبور کنیم ،به مشکالت
جدیدی ازجمله نبود بازار فروش و برند برخورد
میکنیم که هنوز سروسامانی نگرفته است.
اگرچ��ه برخی محصوالت در شهرس��تانهای
مج��اور مانند آبنب��ات بجنورد توانس��تهاند
موفقیتهای بیشتری در این حوزهها به دست
بیاورند و با بس��تهبندیهای شکیل راهی بازار
شوند ،اما هنوز کش��مش و انگور قوچان برای
تبدیل به یک برند و کس��ب شهرت تجاری راه
درازی در پیش دارند.
فروش فلهای کشمش
در این راستا مدیر جهاد کشاورزی قوچان نبود
برند و فروش فل��های محصوالت را بزرگترین
آس��یب ب��رای ای��ن محص��ول و همچنی��ن
تولیدکنن��دگان میدان��د و به ب��ازار میگوید:
کش��مش قوچان به نام س��ایر ش��هرها صادر
میش��ود و به همین جهت نیازمند برندسازی
هستیم .مهران حیاتی در این رابطه میافزاید:
کش��مش تولیدی بهص��ورت فل��های و بدون
درجهبندی به بیرون از شهرستان و سایر نقاط
دیگر کشور به اسمی غیر از قوچان و عمدتاً به
کشورهای خارجی صادر میشود.
وی س��طح زیر کش��ت باغهای انگور در سطح
شهرس��تان را چهار ه��زار و 500هکتار اعالم
ک��رده و میگوی��د۹۳ :هزار باغدار در س��طح
شهرستان فعالیت دارند که حاصل تالش آنها
در این سطح کشت موجب تولید ارقام متنوعی
از این محصول شده است.
حیاتی با بیان اینکه در این شهرستان از سطح
چهار ه��زار و 500هکتار باغ انگ��ور ۷۷هزار و
۴۳۰تن انگور برداش��ت میشود ،بیان میکند:
۹۰درص��د محص��ول ای��ن شهرس��تان انگور
سلطانی بیدانه است که مشتری فراوانی دارد.
وی تالش برای برندس��ازی و معرفی محصول
ای��ن شهرس��تان را در بازاره��ای جهانی یک
ض��رورت جدی عنوان ک��رده و میگوید :البته
برای کش��مش و ورود آن به ب��ورس نیز اقدام
شده است؛ لذا طبق بررسیهای صورت گرفته
با تولیدکنندگان و کارخانهها سه نفر را جهت
ورود به بازار بورس کاالی ایران معرفی کردیم.
مدیر جهاد کش��اورزی قوچ��ان بیان میکند:
اقدامات بس��یاری برای خروج از کاشت سنتی
به س��مت کاش��ت و برداش��ت مکانیزاسیون
انجامش��ده؛ مانن��د اج��رای طرح «ف��راز» که
باغداران را برای بهروزرسانی ماشینآالت تحت

ضرورت سرمایهگذاری روی بستهبندی
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی اس��تان خراسان رضوی گفت :انگور محصولی است که عالوه بر
فروش ،سایر فرآوردههای آن نیز مورداستفاده قرار دارد؛ مث ً
ال همین برگ انگور و یا تولید زغال
فشرده که در شهرستان استان خراسان رضوی بحث بستهبندی و صادرات آن نیز انجام میشود.
محمد میری با بیان اینکه باید به این مسأله توجه جدی شود تا تشکلها و خود کشاورزان نیز
در اوایل فصل رش��د مدیریتی جهت بستهبندی و صادرات اعمال کنند ،میافزاید :یکی دیگر
از نیازها ایجاد صندوقهای س��رمایهگذاری برای تولیدکنندگان انگور و کشمش است که در
شهرس��تان قوچان جای این مهم خالی اس��ت و لذا ورود به این موضوع سبب رشد و اعتالی
باغبانی در شهرستان میشود.
وی در خصوص پیشنهادهایی برای برونرفت از مشکالت پیش رو نیز میگوید :باید به سمت
تولید محصول باکیفیت و بهداشتی در واحدهای تولیدی برویم و طبق قرارداد با شهرداریهای
مش��هد و تهران غرفههای تکمحصولی خاص جهت عرضه محصول در زمان برداش��ت ایجاد
کنیم تا واسطهها و دالالن حذف شوند.
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی استان خراس��ان رضوی یادآور میشود :نیاز داریم واسطهها را
حذف کنیم و مشوقهایی را برای استاندارسازی محصوالت در نظر بگیریم.
میری عنوان میکند :در نظر گرفتن جایزه صادراتی برای صادرکنندگان و رایزنی با وزارت امور
خارجه برای معرفی محصول کش��مش توسط سفرای ایران به کشورهایی که این محصول را
مصرف میکنند نیز ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای جایگاه بخشیدن به تولیدکنندگان و
تشویق آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.
اختیار و اس��تفاده از شیوههای نوین کشاورزی
حمایت کردیم.
وی ابراز میکند :به همین منظور طرح فراز در
۲۵۰هکتار از باغهای انگور در سطح شهرستان
به مرحل��ه اجرا درآمده و به طور ش��اخص در
یک باغ س��ه هکت��اری در روس��تای «بیگلر»
بهص��ورت ش��اخص نمونه اس��تانی تبعات آن
قابلمشاهده است.
حیاتی با بیان اینکه در همین راس��تا نس��بت
ب��ه راهاندازی و ایجاد س��ه س��ایت کش��مش

ارگانیک در س��ه روس��تای شهرس��تان برای
تولید محصوالت س��الم اقدام شده است ،ادامه
میدهد :سه سایت کش��مش ارگانیک در سه
روس��تای مزرج ،علی آباد و کالته حاجه برات
با سطح زیر کشت ۴۲۶هکتار اجراشده است.
کمبود صنایع تبدیلی محرز است
در ادامه ریش��ه مش��کالت نبود برند مناسب و
ی��ا دلیل نبود محصوالت مشتریپس��ند بهویژه
صادرات��ی را از مدی��ر باغبانی جهاد کش��اورزی

استان خراس��ان رضوی جویا میشویم .محمد
میری اذعان میکن��د :پیشازاین طی بازدیدی
که با مسئوالن شهرستان داشتیم ،کمبود صنایع
تبدیلی و فرآوری انگور و کشمش در شهرستان
کام� ً
لا مح��رز بود و ل��ذا به تبع همی��ن کمبود
میتوان حدس زد که ریشه این مشکل کجاست.
وی با بیان اینکه قوچان با وجود برخورداری از
چهار هزار و 700هکتار باغ انگور در شهرستان،
رتبه دوم تولید کش��مش را در اس��تان به خود
اختصاص داده اس��ت ،میگوید :در این راس��تا
نیاز اس��ت تا با کیفیس��ازی و ایج��اد صنایع
تبدیلی پیشرفته و بهروزرسانی نسبت به تولید
و ارائه محصول باکیفیت در واحدهای تولیدی
و البت��ه با برند اختصاصی انگور قوچان در بازار
اقدام کنیم.
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی استان خراسان
رض��وی بی��ان میکند :ح��دود ۸۰ه��زار تن
کش��مش در این شهرس��تان تولید میش��ود
ک��ه از ای��ن می��زان ۴۰درص��د ب��ه مص��رف
تازهخ��وری میرس��د و مابق��ی به کش��مش
تبدیل میشود.
می��ری به عدم وجود برن��د اختصاصی از انگور
قوچان اشارهکرده و میگوید :بحث بستهبندی
و فروش فلهای بیشترین آسیب را به محصول
کشمش این شهرس��تان وارد کرده است ،زیرا
بعضاً مشاهدهشده که حتی محصوالت تولیدی
در کیس��ههای کود و یا خوراک دام به خارج از
استان ارسالشده است.
وی ب��ا بیان اینکه ادامه ای��ن رویه موجب افت
قیمت ،کاه��ش کیفیت و در نهایت دلس��ردی
مشتری میش��ود ،بیان میکند :تولیدکننده ما
باید در کنار این موضوع که به فکر فروش است،
به موضوعات و محورهای دیگر مانند بستهبندی،
ص��ادرات و ن��وآوری واحدهای کش��مش توجه
جدی داشته باش��د و این هدف تنها با حضور و
مشارکت بخش خصوصی اتفاق میافتد.
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی استان خراسان
رضوی در خصوص راهکارهای برونرفت از این
مش��کل ابراز میکند :نیاز داریم تا تشکلهای
فعال و کارآمد در زمینه حمایت از تولید انگور
و کش��مش با همکاری مدیریت شهرس��تان و
تشکلهای جدید برای حل چنین تنگناهایی
آستین همت باال بزنند.
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ســرزمین

پیشبینیبرداشت15هزارتن
انواع سیب گالب در اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از پیشبینی
برداشت بیش از 15هزار تن انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم مرداد
ماه در اصفهان خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از موج ،احمدرضا رئیسزاده با اش��اره به
برداشت سیب گالب از دو هزار هکتار باغ استان گفت :برداشت سیب
گالب در اس��تان از ابتدای تیرماه ش��روع شده و همچنان ادامه دارد و
با پیشبینیه��ای صورت گرفته ۱۵هزار تن س��یب گالب روانه بازار
میش��ود .رئیسزاده افزود :ارقام س��یب گالب استان براساس تاریخ
رس��یدن متفاوت اس��ت و انواع س��یب گالب اصفهان ،گالب کهنز و
سلطانی در استان وجود دارد.
وی با بیان میزان مس��احت سه هزار هکتاری باغهای سیب گالب در
استان گفت :از این میزان در سطح نزدیک به یکهزار هکتار در پاییز
سیب گالب سلطانی برداشت میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد:
حدود90درصد باغهای س��یب گالب اس��تان در شهرستان سمیرم و
بخشهای دیگر در شهرستانهای شهرضا ،دهاقان و کاشان قرار دارند.
وی ادام��ه داد :س��یب گالب به ص��ورت تازه مصرف میش��ود و این
محصول بیشتر در اس��تان اصفهان مصرف و انواع دیگر س��یب مانند
سیب زرد و قرمز به سایر استانها و حتی خارج از کشور صادر میشود.
رئی��سزاده س��رمازدگی بهاره و ت��داوم خشکس��الی را از مهمترین
مش��کالت باغ��داران دانس��ت و اف��زود :س��رمازدگی به��اره و تداوم
خشکس��الی دو عامل مهم کاهش تولید سیب گالب استان در سال
جاری هستند که این مشکل سایر باغهای استان مانند درختان شلیل،
آلو ،انگور و گالبی را نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت و حدود یک س��وم
باغها تحت تنش آبی قرار دارند.

خریدتضمینی2/4میلیونتن
محصوالتاساسیکشاورزیدرخوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:
با پایان برداش��ت محصوالت پاییزی در استان دو میلیون و ۴۱۸هزار
ت��ن گندم ،چغندرقند و دانه روغنی کلزا به صورت تضمینی و توافقی
خریداری شد.
بهگ��زارش «س��بزینه» بهنقل از ایرن��ا ،تورج نوروزی افزود :در س��ال
زراعی 1400-1399حدود ۱۹هزار هکتار از مزارع اس��تان زیرکشت
چغندرقن��د قرار گرفت و از این س��طح یک میلی��ون و ۱۷۰هزار تن
برداشت و به ۱۰کارخانه قند سراسر کشور ارسال شد.
وی در ادامه با اشاره به پایان برداشت گندم در استان نیز گفت :سطح
زیر کش��ت گندم آبی در استان در سال زراعی جاری ۳۹۷هزار هکتار
آبی و دیم ۱۷۳هزار هکتار بود که از این میزان س��طح زیرکش��ت یک
میلیون و ۱۴۷هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری ش��د که با
توجه به شدت خشکسالی ،این میزان تولید گندم قابل قبول بود.
نوروزی افزود :اس��تان خوزس��تان برای هشتمین س��ال متوالی رتبه
نخست کشوری در خرید تضمینی گندم را کسب کرد.
وی گفت :در س��ال جاری با تالش کشاورزان ،شرکتهای تولید بذر،
همکاری موسس��ه ثبت گواهی بذر نهال و مراکز تحقیقات کشاورزی
و بانک کش��اورزی حدود ۵۷هزار تن گندم در طبقات مختلف بذری
تأمین ش��ده که نس��بت به س��ال گذشته رش��د ۲۸درصدی را نشان
میدهد و پیشبینی میشود در تأمین بذر گندم ،در سال آینده زراعی
مشکلی نداشته باشیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی خوزستان در
ادامه با اش��اره به کسب رتبه نخس��ت خوزستان در تولید دانه روغنی
کل��زا برای اولین بار ،اضافه کرد :بیش از ۲۳۰هزار تن کلزا در کش��ور
خریداری شد که ۱۰۱هزار تن آن متعلق به خوزستان بوده است.
ن��وروزی بی��ان کرد :برای نخس��تین بار ب��ا مش��ارکت کارخانههای
روغنکشی ماهیدش��ت و نوید خلیج فارس کشت قراردادی کلزا در
س��طح ۲۶هزار هکتار انجام شد که تداوم کش��ت قراردادی منجر به
توسعه کشت این محصول راهبردی در خوزستان خواهد شد.
گفتنی اس��ت استان خوزس��تان یک میلیون و ۲۵۰هزار هکتار زمین
زراعی و باغی زیرکش��ت دارد که در ص��ورت تأمین پایدار آب ،امکان
توسعه اراضی زیر کشت به 2/2میلیون هکتار وجود دارد.

خریداری۳۵هزار تن گندم
از کشاورزان اسالمآبادی

مديرعاملصندوقپنبهکشور:

تـوليد پنبه بـه60هـزار تـن ميرسد

مديرعام��ل صن��دوق پنب��ه کش��ور گفت :ب��ا توجه به ش��رايط
خشکس��الي و کمبود بارندگي ،برآوردها حاکي از آن اس��ت که
توليد طالي سفيد به 60هزار تن برسد.
بهگ��زارش «س��بزینه» بهنق��ل از باش��گاه خبرن��گاران جوان،
محمدحس��ن کاوياني از کاهش واردات پنبه در سال گذشته خبر
داد و گفت :با توجه به ش��رايط مساعد توليد پنبه از لحاظ کمي و
کيفي در س��ال گذشته ،واردات نسبت به سال  98حدود 20هزار
تن کاهش يافت.
وی افزود :در ابتداي س��ال موجودي پنبه داخل 10هزار تن بود که
هماکنون اين ميزان به دو هزار تن رسيده است که اکثرا ً پنبههاي با
کيفيت پايين و غيرقابل استفاده براي نخهاي ظريف هستند و عمدتاً
پنبههاي فعلي براي نخهاي نمره  20به پايين قابل استفاده است.
کاويان��ي ادام��ه داد :با توجه به آنکه تا ش��روع فصل بهرهبرداري

ن مانده است ،اخطارهاي الزم را به صنعت
 1/5تا دو ماه ديگر زما 
نساجي دادهايم که به اميد پنبه داخل نباشند ،چرا که حجم کمي
از توليد داخل باقي مانده و با اين شرایط توليدکنندگان بايد به فکر
تهيه پنبه از خارج باش��ند که متأسفانه به دليل کمبود نقدينگي
نتوانستند پنبه مورد نياز تا دوره بهرهبرداري را تهيه کنند.

قطعی برق فعالیت صنایع نساجی را 50درصد کاهش داد
مديرعامل صندوق پنبه با اشاره به تأثير قطعي اخير برق بر توليد
بيان کرد :با توجه به قطعي اخير برق ،صنعت نساجي با 50درصد
ظرفيت کار ميکند که اين موضوع هزينههاي توليد را حداقل دو
برابر افزايش ميدهد.
او از کاه��ش تولي��د پنب��ه خب��ر داد و گفت :با توجه به ش��رايط
خشکسالي ،کمبود بارندگي و کاهش آب پشت سدها کشاورزان

ناچار به کاهش سطح زيرکشت شدند که اگر نزوالت جوي کمک
نکند ،با کاهش عملکرد محصول در هکتار مواجه خواهيم شد که
اين موضوع صنعت نساجی را دچار مشکل میکند.
مديرعامل صندوق پنبه با بيان اينکه امس��ال بيش از 60هزار تن
توليد پنبه تصفيه ش��ده نخواهيم داشت ،گفت :در شرايط کنوني
که پنبه در مرحله گلدهي اس��ت ،اگر آب کافي به مزارع برس��د،
ميتوان انتظار عملکرد مناسب را داشت ،در غير اين صورت توليد
کاهش معناداري خواهد داشت.

90هزار تن پنبه بايد از طريق واردات تأمين شود
او با اش��اره به اينکه س��اليانه  120تا 150هزار تن پنبه مورد نياز
صنعت نس��اجي اس��ت ،بيان کرد :با پيشبيني توليد 60هزار تن
پنبه ،حدود 90هزار تن پنبه بايد از طريق واردات تأمين شود.
اين مقام مس��ئول با اش��اره به تأثير توسعه مکانيزاسيون بر توليد
پنبه گفت :يکي از مراحل س��خت زراعت پنبه برداشت است که
به س��بب آنکه برداشت اين محصول از اول مهر آغاز میشود و تا
دي و بهمن ادامه دارد ،زراعت اين محصول در صورت برداشت از
لحاظ کمي ،کيفي و اقتصادي مقرون بهصرفه است ،چرا که ضمن
برداشت سريع و کاهش هزينه ،درآمد بيشتري به واسطه افزايش
کيفيت عايد کشاورز ميشود.
مديرعامل صندوق پنبه با اشاره به اينکه راندمان توليد به واسطه
قطعي برق به نصف کاهش پيدا کرده است ،بيان کرد :با توجه به
قطعي برق ،خاموشکردن ماش��ينها به دس��تگاه آسيب ميزند؛
ضمن آنکه راندمان تولید به نصف کاهش يافته است.
وی ادام��ه داد :برخ��ي کارخانجات ب��ا اس��تانداري و فرمانداري
تواف��ق کردند که دو تا س��ه روز در هفته کار کنن��د و مابقي ايام
تعطيل باشند ،اما در کل قطعي برق راندمان را به نصف کاهش و
هزينههاي توليد را دو برابر افزايش داده است.
کاويان��ي در پاي��ان تصريح کرد :در ش��رايط فعلي تحريم ،قطعي
برق و خس��ارت وارده به دستگاهها ،تأمين قطعات را دچار مشکل
کرده اس��ت .همچنين راندمان تولید کشاورزاني که از موتوربرق
براي چاه اس��تفاده ميکنند ،به واس��طه قطعي چند ساعته برق
کاهش مييابد.

۳۵هزار تن گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون بهصورت تضمینی و
توافقی از کشاورزان اسالمآبادی خریداری شده است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمانشاه،
مدیر جهاد کش��اورزی اس�لام آبادغرب گفت :در س��ال زراعی جاری
۴۸هزار هکتار از اراضی زیر کش��ت گندم رفته که ۸۰درصد آن دچار
خشکسالی شده است.
کریمی اف��زود :با این وجود ب��ا عملکرد ۳۵۰کیلوگ��رم در هر هکتار
۱۲هزار تن گندم از مزارع دیم اسالم آبادغرب برداشت شد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین امسال پنج هزار هکتار گندم آبی در این
شهرستان کش��ت شده که با میانگین تولید پنج تن در هر هکتار کار
برداشت از این مزارع در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی اسالمآباد غرب با بیان اینکه کار برداشت گندم
در این شهرس��تان از اوایل تیرماه آغاز ش��ده است ،گفت :پیشبینی
میشود برداشت این محصول تا ۱۰مرداد ماه ادامه داشته باشد.

کانونهای مواجه با کمآبی
درلرستانشناساییمیشوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت :شناسایی کانونهایی که
با بحران کمآبی مواجه هستند ،در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی
استان قرار دارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،اسفندیار حسنی مقدم با اشاره به
بروز پدیده خشکس��الی و در پی آن کمشدن منابع آب مورد استفاده
در بخش کش��اورزی ،بهمنظور جلوگیری از خشکش��دن کشتهای
زراعی و باغی بر شناس��ایی کانونهایی ک��ه بیشتر در معرض خطر
هستند ،تأکید کرد.
وی اظهار کرد :مجوز چاههای صنعتی که هنوز به بهرهبرداری نرسیده
و یا به بهرهبرداری رس��یدهاند و از آب آنها در غیر مصارف کشاورزی
استفاده میشود ،لغو میشود .رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
معاونان ،مدیران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها را موظف کرد
با حضور میدانی در مزارع و باغها ،عرصههایی را که در معرض آسیب و
خشکیدگی قرار دارند ،شناسایی و به ستاد سازمان اعالم کنند.
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