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گندمكاران در واكنش به عدماستقبال دولت براي افزايش نرخ خريد تضميني
گندم براي سال زراعي جاري و تأخير در اعالم نرخهاي خريد تضميني
محصوالت كشاورزي ،به حسن روحاني ،رئيسجمهور ،نامه نوشتند .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنيم ،با افزايش توليد محصوالت گندمكاران
و رسيدن اين محصول به خودكفايي ،پرداخت مطالبات گندمكاران نيز با
تأخير صورت ميگيرد و با توجه به افزايش مبلغ پرداختي ،دولت بهزحمت
مطالبات كشاورزان را ميپردازد ،بهطوري كه حتي سال گذشته براي تأمين
مالي اوراق فروخت .از طرفي نيز قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي
قبل بهميزان ناچيز و بدون هماهنگي با نرخ تورم كشور افزايش يافت كه اين
موارد گاليههاي كشاورزان را بههمراه داشته است .بنابراين گزارش نرخ خريد
پيشرو ،بايد قبل از شروع پاييز
تضميني محصوالت كشاورزي براي سال زراعي ِ
(تا پايان شهريور) توسط دولت اعالم ميشد؛ اما شواهد امر نشان ميدهد كه
نرخ اين محصوالت بهويژه گندم هنوز در حال چكشكاري در دولت است.
عليقلي ايماني ،رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران ،در واكنش به عدم
استقبال دولت براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي جاري
و تأخير در اعالم نرخهاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي ،به حسن
روحاني ،رئيسجمهور دولت دوازدهم ،نامه نوشت .متن نامه يادشده بهشرح
زير است:
با عرض سالم و احترام ،همانطور كه پيداست در دولت يازدهم با مساعدتهاي
حضرتعالي برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي و همراهي و تالش كشاورزان
سختكوش ايران اسالمي ضريب خوداتكايي كشور در محصوالت كشاورزي
روند صعودي داشته ،تا جاييكه در توليد محصول استراتژيك گندم به مرز
خودكفايي رسيديم و امروز كشوري كه تا قبل از دولت يازدهم واردكننده حدود
هفت ميليون تن گندم بهارزش  2/7ميليارد دالر بوده ،عالوهبر آنكه به واردات
نيازي ندارد ،گندم مازاد بر نياز جهت صادرات هم دارد؛ لذا پايداري توليد در
بخش كشاورزي بهويژه گندم و كلزا نيازمند مساعدتهاي بيشتر دولت محترم
و شخص رياست محترم جمهوري اسالمي ايران است .همانطور كه مقام معظم
رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي فرمودند بايد از توليد داخلي حمايت شود
بهخصوص كشاورزان بايد مورد حمايت قرار گيرند تا خودكفا شويم .شايسته
است دستور فرماييد هماكنون كه بحث قيمتگذاري محصوالت كشاورزي
در دستوركار سازمان مديريت و برنامهريزي و شوراي عالي اقتصاد قرار دارد
نرخ محصوالت كشاورزي را طوري تعيين کنند كه حداقل مطابق با نرخ تورم،
برابر قانون خريد تضميني مصوب مجلس شوراي اسالمي باشد كه كشاورزان
بتوانند هم به توليد ادامه دهند و هم اينكه در تأمين معيشت خود دچار مشكل
نشوند كه ناچار به مهاجرت از روستا به حاشيه شهرها شوند و توليد محصوالت
تحتتأثير قرار گيرد .اينجانب بهنمايندگي از گندمكاران كشور از حضرتعالي
تقاضا دارم كه به اين مهم كه خواسته بهحق كشاورزان است عنايت ويژه داشته
و دل كشاورزان را كه در اثر عدم پرداخت بهموقع بهاي گندم مكدر است شاد
و آنان را به ادامه كارشان اميدوار كنيد .بنابراين گزارش ،گندمكاران در تيرماه
سال جاري نيز باري ديگر به حسن روحاني ،رئيسجمهور ،درباره لزوم پرداخت
بهموقع مطالبات گندمكاران نامه نوشته بودند.
رئيسشورايمليزيتون:

ساالنه حدود 5هزار تن روغن زيتون
به ايران قاچاق ميشود

رئيس شوراي ملي زيتون گفت :ساالنه ششهزار تن روغن زيتون از طريق
مجاري رسمي و چهار تا پنج هزار تن بهصورت قاچاق از استانهاي مرزي وارد
كشور ميشود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،مهدي عباسي با بيان اينكه
قدمت فرآوري زيتون در ايران به اواخر دهه  60بازميگردد ،اظهار كرد :فرآوري
زيتون از همان ابتدا از كشورهايي ،مثل ايتاليا ،اسپانيا و فرانسه بهصورت صنعتي
وارد كشور شد .قبل از اين برهه زيتون كشور بهصورت شكسته فرآوري ميشد
و همين مسأله مسبب افزايش قيمت تمام شده محصول بود؛ ولي ورود صنعت
فرآوري باعث شد كه كيفيت زيتون فرآوري شده بهبود يابد و روندي صعودي
داشته باشد .وي ادامه داد :فرآوري زيتون بهصورت صنعتي ،نيمهصنعتي و
در كارگاههاي كوچك خانگي منتج به توليد بهداشتي محصول ميشود؛ ولي
بیشك روش صنعتي كام ً
ال هدفمند و مورد استقبال ساير كشورهاست .روش
نيمهصنعتي نيز تا حدي قابل قبول است؛ ولي متأسفانه روشي كه در كارگاههاي
كوچك براي فرآوري زيتون بهكار ميبرند اص ً
ال توجيه اقتصادي ندارد .عباسي
افزود :در ماههاي اخير نرخ زيتون خام در بازار  25درصد افزايش يافت كه 10
درصد آن ناشي از نرخ تورم و مابقي بهخاطر كمبود ذخاير در آستانه فصل
برداشت بود .البته با برداشت رسمي زيتون از  15شهريورماه ،نرخ زيتون به روال
عادي خود بازگشته و اين درحالي است كه به واردات ميوه زيتون نيازي نداريم.
پيشبيني ميشود تا پايان فصل برداشت  85تا  90هزارتن زيتون برداشت
شود كه با وجود اين كمبودي در داخل نخواهيم داشت .رئيس شوراي ملي
زيتون همچنين با بيان اينكه امكان تعيين دقيق توليد روغن زيتون در كشور
وجود ندارد و طبق روال هر سال ،پس از فصل برداشت كسري نياز داخل بايد
از كشورهاي توليدكننده روغن زيتون تأمين شود ،تصريح كرد :توسعه توليد
روغن زيتون در دستوركار است و شوراي ملي زيتون با همكاري وزارت جهاد
كشاورزي ،نقشه راهي براي تحقق اين مهم ترسيم كرده است كه براساس آن
پيشبيني ميشود ظرف مدت  10تا  12سال آينده به خودكفايي برسيم.

گ شده آمد
دوباره پرتقالهاي رن 

باز هم فصل پاييز باورود بيموقع و زودتر از موعد پرتقال رنگآميزي شدهاي
همراه شد كه نهتنها مانند سالهاي گذشته بازار اين محصول را با چالش مواجه
کرد؛ بلكه اينبار  ۴۵روز زودتر از فصل برداشت به بازار آمد و هيچ عطر ،طعم،
مزه و كيفيت مناسبي هم ندارد .بهگفته مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران
بايد از اين اتفاق جلوگيري شود و فروشندگان و خريداران اين ميوه جريمه
شوند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،محمدرضا شعباني اظهار كرد :به
استانداري و جهادكشاورزي استان مازندران نامه زديم تا از بروز اين اتفاق و ادامه
آن جلوگيري كنند؛ چراكه متأسفانه برداشت پرتقال مازندران از  ۱۰روز گذشته
آغاز شده؛ درحاليكه فصل برداشت آن  ۴۵روز ديگر است و ورود پرتقال نرسيده
به بازار بهصورت رنگآميزي شده موجب نگرانيهاي بسياري در توليدكننده و
مصرفكنندگان شده است .وي افزود :پرتقال رنگآميزي شده موجود در بازار
بدون عطر ،طعم ،مزه ،كيفيت و آب مناسب به بازار وارد شده است و اين شائبه
را در ذهن مصرفكنندگان ايجاد ميكند كه پرتقال مازندران مانند سالهاي
گذشته سرمازده و يخزده شده است؛ چراكه رنگآميزي اين محصول سبب
ميشود تا مردم تصور كنند كه اين پرتقال كام ً
ال رسيده است ،درحاليكه ۴۵
روز باقي مانده تا فصل برداشت اين ميوه دقيقاً ايامي است كه پرتقال ،طعم ،مزه،
رنگ و آب مناسبي به خود ميگيرد .مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران ادامه
داد :نبايد اجازه دهيم كه پرتقال رنگآميزي شده بازار اين محصول را خراب كند؛
چراكه اين اتفاق سبب ميشود تا باغداران كه از سرماي سالهاي گذشته آسيب
و خسارت فراواني ديدهاند ،براي جلوگيري از بروز سرماي شديد و برف احتمالي
محصول خود را زودتر از موعد برداشت كنند و به عدهاي دالل و سودجو بدهند تا
آنها را رنگآميزي و سپس در بازار با قيمتهاي گزاف بفروشند.
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«سبزینه» برنامههای دفتر امور گلخانه وزارت جهاد را در گفتوگو با غالمرضا تقوي بررسی میکند

گندمكاران
بهرئيسجمهورنامهسرگشادهنوشتند

سبزینه

انقالب گلخانهای

فاطمه ابراهیمی توچایی

توسعه كشت گلخانهاي از طرحهاي مهم در حوزه
اقتصاد مقاومتي است كه ميتواند نقش ويژهاي در
رونق كشاورزي ،اشتغالزايي و كاهش قيمت محصوالت
ايفا كند .به گفته كارشناسان كشاورزي ،استقبال
سرمايهگذاران خارجي براي ايجاد گلخانه در كشور خوب
بوده؛ زيرا توليد محصول در گلخانهها با توجه به اينكه
آب كمتري مصرف ميكند و ميزان توليد بيشتري نيز
دارد ،از نظر بهبود راندمان آبياري مطلوب بوده و داراي
صرفه اقتصادي است .وجود بازار فروش و صادرات
محصول گلخانهاي ،اقليم مناسب براي توسعه گلخانهها
و نيروي انساني تحصيلكرده و مهارتديده از مزيتهاي
موجود در كشور براي توسعه گلخانههاست .غالمرضا
تقوي ،مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ
خوراكي وزارت جهاد کشاورزی ،در گفتوگو با خبرنگار
«سبزينه» ،با بیان اینکه برنامههاي ما در زمینه توليد
گلها و گياهان زينتي و قارچ ،بهویژه در محيطهاي
كنترل شده ،با هدف صرفهجويي در مصرف آب و افزايش
بهرهوري متمركز شده است ،افزود :نخستين اقدام در
راستای اجرای این برنامهها افزايش سطح گلخانههاست.
در سال  1396بيش از دوهزار و  500هكتار برش
عملياتي تدوين گشته و در طول برنامه  10ساله نیز باید
 48هزار و  350هكتار توسعه محقق شود.
مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ
خوراكي وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا پایان
برنامه ششم باید  17هزار هکتار توسعه اراضی گلخانهای
در کشور صورت گیرد ،ادامه داد :با توجه بهاهميت این
موضوع ،دفتر ما بهعنوان مجري طرح توسعه در حوزه
تنوع توليد ،مهندسي كردن توليد ،پرورش عرضه
صادرات و توليد محصول سالم فعاليت خود را متمركز
كرده است .همچنین محور برنامهريزي طرحهاي توسعه
با توجه به جمعيت ،منابع آبي ،بازار و شرايط اقليمي
تدوين شده است؛ بهعنوان مثال استان تهران با توجه
به اينكه  18تا  20درصد از جمعيت كشور را دارد،
ضروری است كه محصوالت مورد نياز خود را از کشت
گلخانهای تأمين کند .همچنين مناطق دارای رودخانه
مرزي بهدليل داشتن بازار صادرات قابليت سرمايهگذاري
در اين طرح را دارند.
تقوی ادامه داد :يكي از برنامههاي كالن معاونت باغباني
مثبتكردن تراز تجاري با تكيه بر افزايش ضريب امنيت
غذايي و افزايش صادرات است كه در اين راستا در حوزه
گلخانه و گل و گياه دو مؤلفه براي افزايش تراز تجاري
وجود دارد كه يكي كاهش واردات بيرويه اقالم و
اندامهاي گياهي و ديگري افزايش صادرات است.
وی با اشاره به اینکه درحالحاضر برخی از توليدات
داخلي از كيفيت مناسبی برخوردار نیستند ،ادامه داد:
نميتوان واردات را يكباره متوقف كرد و براي احترام
به مصرفكنندهبايد واردات ساماندهي شود .با افزايش
صادرات ،وارد شدن در بازار جهاني ،ايجاد تنوع در
توليدات و نزديكشدن به ذائقه جهاني عالوهبر جلوگيري
از بروز مشكل در تأمين نياز داخلي ،ميتوانيم در عرصه
صادرات نیز به جايگاه ويژهای دست يابيم.
مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ خوراكي
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پديده قاچاق ناشي
از عدم تعادل در بازار و كيفيت پايين توليدات داخل
است ،خاطرنشان كرد :با توجه به باالبودن هزينههاي
توليد و قيمت تمام شده برخی محصوالت ،چنانچه
واردات بهطور كامل قطع شود ،موجب برهم خوردن
تعادل در بازار داخلي و در نهايت تقويت قاچاق ميشود
كه در اينخصوص ساماندهي واردات يا بهعبارتي واردات
اقالم گياهي در حد نياز مهمترين راهكار تا زمان تكميل
زيرساختهاي مربوط به توليد و صادرات است.
تقوی درباره تمهيدات اتخاذ شده در حوزه گلخانهها
اظهار داشت :در تهيه بذر یکدرصد (هيبريد) سبزي و
صيفي بهويژه بذور گلخانهاي بهشدت وابسته بوديم؛ اما در
حال حاضر با اقداماتي كه صورت گرفته ،اين بذور توسط

چند شركت داخلي توليد و در اختيار كشاورزان قرارداده
ميشود .وی افزود :اميدواریم با دستيابي به فناوريهاي
جديد در توليد بذر طی يكسال آینده وابستگي به
واردات بذور را به كمتر از  30درصد برسانيم.
مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ خوراكي
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت آموزش برای
ارتقای بهرهوری اظهار داشت :يكي از ابزارهای ترويج و
آموزش ،آگاهيبخشي مستقيم به سرمايهگذاران است.
گفتني است ،در زمینه توليد بذر یکدرصد ميزان
بازگشت سرمايه بيش از  200تا  300درصد است .تقوی
درباره اقدامات اين دفتر در زمينه ساماندهي واردات
اندامهاي تكثيري افزود :خوشبختانه اخيرا ً دفترچه
نيازسنجي واردات ساالنه را آماده كردهايم .اين دفترچه
بهوسيله خود تولیدکنندگان پيشنهاد شده و ما نيز بر
روي آن كار كارشناسي دقيق انجام دادهايم تا بهصورت
يك دفترچه كامل و قابل دفاع درآيد .با توجه به اينكه
سامانه تجارت بهتازگي راهاندازي شده است ،مالك
ي و اقدامات اين دفترچه قرار خواهد گرفت
برنامهريز 
كه بهصورت سهماه يا ششماه يكبار نيز بهروز رساني
ميشود .وی در رابطه با چگونگی مثبتکردن تراز تجاری
در کشور عنوان کرد :براي مثبتكردن تراز تجاري دو
راهكار وجود دارد؛ در ابتدا ميبايد ضريب خوداتكايي
افزايش يايد كه الزمه رسيدن به اين هدف ساماندهي و
كاهش بيرويه واردات است .گفتني است ،واردات اقالمي
كه موجب تقويت ژنپالسم و ايجاد تنوع و نزديكشدن
ذائقه ما به ذائقه جهاني ميشود ،يكي از مؤلفههاي
پيشروي ماست .راهكار ديگر توسعه صادرات است كه
در اين راستا شركتهاي دانشبنيان ،توليدكنندگان برتر
و صادركنندگان درخواست خود را به ما ارائه ميدهند
و ما در نخستين فرصت اقدامات حمايتي مورد نياز را
عملياتيميكنيم.
مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ
خوراكي در ادامه با اشاره به محدوديت عمر اقتصادي
صنايع و اهميت بهروز شدن آنها خاطرنشان كرد :عمدتاً
بنگاههاي اقتصادي تالش ميكنند كه صنایع خود را
بهروز كنند؛ درحالحاضر در زمينه سازه و تجهيزات
گلخانهاي و بذر اصالحاتی در حال انجام است و در
اينخصوص دولت برنامه ويژهاي برای ارتقای دانش فني
بهرهبرداران در جهت تغيير تقاضا تدوين کرده است.
خوشبختانه در بخش سازههای گلخانهاي از تجهيزات
الزم برخورداريم ،هرچند این تجهیزات كافي نيست.
همچنين دستيابي به استاندارد كافي در سيستمهاي
گلخانهاي بهويژه استانداردسازي سيستمهاي سرمايشي
و گرمايشي از برنامههايي است كه تا پايان سال تدوين،
تصويب و عملي خواهد شد.
تقوی تصریح کرد :دستيابي به اين استانداردها در
گلخانهها عالوهبر جلوگيري از بروز خسارات به كشاورزان،
موجب افزايش بهرهوري نيز خواهد شد .با وجود اينكه

در حال حاضر در كشور تكنولوژي الزم براي ساخت
گلخانهها وجود دارد؛ همچنان نيازمنديم كه مطابق با
تكنولوژي روز دنيا پيش رويم و انتقال تكنولوژي صورت
گیرد.
وی صادرات را يكي از راهكارهاي خروج از مشكالت
اقتصادي برشمرد و اظهار داشت :با توجه به اهميت
صادرات در اقتصاد ميبايد زيرساختهاي الزم و كافي
براي صادرات فراهم شود و منظور ما صرفاً زيرساختهای
سختافزاري نيست ،بلكه به زيرساختهای نرمافزاري
نیز نياز داريم؛ بهعنوان مثال تجهيز ناوگان حمل و نقل
زيرساخت سختافزاري است و برطرف كردن موانع
صادرات زيرساخت نرمافزاري .همچنین توليد بذور و
اندامهاي گياهي ایجاد زيرساخت سختافزاري است و
نزديك شدن به ذائقه جهاني يك زيرساخت نرمافزاري.
مديركل دفتر امور گلخانه ،گياهان دارويي و قارچ خوراكي
وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه پیش از اجراي
طرح انتزاع ،صرفاً اقدامات متمركز بر افزايش توليد برای
بازار داخل بود ،عنوان کرد :اكنون توليد براي صادرات
جزو برنامههاي اولويتدار دولت است .هرچند تأمين
امنيت غذايي و رشد صادرات درحد مطلوب تحقق
نيافته؛ اما این دو امر مورد توجه مسئوالن قرار گرفته
و الزمه رسيدن به اين هدف اصالح ساختار نرمافزاري
و سختافزاري است.
تقوی همچنین در ادامه مهمترين برنامههاي دفتر امور
گلخانه را به شرح ذیل عنوان کرد -1 :اصالح و بازسازي
گلخانهها با هدف توسعه كشتهاي گلخانهاي و جذب
سرمايهگذاران از طريق اعطاي تسهيالت براي تشويق
كشاورزان برای گرايش به كشتهاي گلخانهاي؛ -2
ارتقای دانش فني بهرهبرداران ،كارشناسان و شناسايي
كارشناسان نخبه ،تدوين بستههاي آموزشي دانشبنيان،
معرفي بذور هيبريد داخلي ،شناسايي بهره-برداران برتر،
قرارگيري آنها در كنار بهرهبرداران با بهرهوري پايين
براي افزايش بهرهوري آنها؛  -3تدوين استانداردهاي
توليد ،عرضه و صادرات در سهحوزه قارچ ،گلخانه و گل و
گياه؛  -4شناسايي تكنولوژيهاي جديد و معرفي آنها
به جامعه هدف با هدف افزايش بهرهوري؛ بهعنوان نمونه
بهكارگيري زنبورهاي بامبل موجب افزايش عملكرد 20
درصدي در توليدات شده است؛  -5ايجاد صندوق ملي
تخصصي با هدف تأمين سرمايه در گردش توليدكنندگان
در سطح كالن؛  -6ساماندهي تشكلها (بخش گل و گياه،
محصوالت گلخانه-اي و قارچ)؛  -7ارتقای مكانيزاسيون
و برگزاري دورههاي آموزشي درباره افزايش آگاهي
بهرهبرداران با هدف معرفي تجهيزات ،ابزار و ماشينآالت
بهروز و افزايش بهرهوري و كاهش هزينههاي توليد؛
 -7استفاده از  CHPو ( CCHPنيروگاههاي پراكنده) و
توسعه اين سيستم؛  -8ايجاد تنوع گلخانهها و كمك به
كاهش كشت تكمحصولي و معرفي فرصتهاي شغلي
جديد در گلخانه.

عسكراوالدي:

كشت پسته از استان كرمان بايد به استانهاي ديگر منتقل شود

صادركننده عمده پسته ايران وضعيت
باغهای پسته استان كرمان را
نگرانكننده دانست و انتقال كشت پسته
از كرمان به ساير استانهاي كشور را از
راهكارهاي نجات محصول پسته عنوان
كرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
ایرنا ،اسداهلل عسکراوالدي افزود :آنچه
انديشيدهايم انتقال محل توليد پسته از
استان كرمان به ساير استانهاي قابل
كشت پسته ،همچون يزد ،خراسان
جنوبي ،سمنان ،دامغان ،قزوين و ساوه
بوده است .به گفته رئيس اتاق بازرگاني
ايران و روسيه ،اكنون سطح زيركشت
باغهای پسته كشور  380هزار هكتار
است كه بخشي از آنها غيرفعال و
بخشي شامل باغهاي جديداالحداث
در استانهاي ديگر كشور ميشود .وي
اظهارداشت :اكنون حجم قابل توجهي از
پسته توليدي كشور مربوط به استانهاي
ديگر كشور بهجز استان كرمان است؛
زيرا وضعيت آب در كرمان به عمق
 300متري رسيده كه باعث شوري
آب ميشود .اين درحالي است كه در
استانهاي داراي شرايط بهتر برداشت
آب از عمق  50متري از سطح زمين

انجام ميشود.اين فعال تجاري گفت:
وضعيت باغهای پسته استان كرمان
را نگرانكننده است و بهدليل مشكل
كمآبي و خشكساليهاي پيدرپي اگر
فكري بهحال باغهای پسته كرمان و
رفسنجان نكنيم تا  10سال ديگر خشك
ميشوند .عسكراوالدي درباره اينكه
براي كمآبي و شوري باغهای پسته
كرمان چه تدابيري انديشيدهايد ،افزود:
طي  10سال گذشته  50هزار هكتار از
باغهاي استان كرمان بهداليل مذكور
از بين رفته است .طي سالهاي گذشته
بيش از  80درصد پسته توليدي كشور

مربوط به استان كرمان بود؛ ايندرحالي
است كه بهدليل خشكساليهاي
مداوم ،كمآبي و شوري آب حجم توليد
اين محصول به كمتر از  40تا  50درصد
رسيده و توليد اين محصول استان در
حال كاهش است.
آفتآفالتوكسين
در پسته ايراني مهار شد
عسکراوالدي درباره وجود آفت
آفالتوكسين در پسته ايراني گفت :در
گذشته پسته توليدي كشور با آفت
آفالتوكسين مواجه بود كه طي سالهاي
اخير با انجام آزمايشهاي مكرر و دقت
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باال در برداشت اين محصول اين افت مهار
شده است .بين سه تا چهار سال گذشته
هشت تا  10درصد پسته صادراتي
ايران به اروپا مرجوع ميشد كه اكنون
بهدليل اقدامات انجام شده در مهار آفت
آفالتوكسين اين ميزان مرجوعي به مرز
يك تا دو درصد كاهش رسيده است.
اميدواريم سال آينده پسته ما از وجود
اين آفت بهطور كامل پاك شود تا هيچ
مرجوعي در اين زمينه نداشته باشيم.
گفتنی است ،سال گذشته  180هزار
تن پسته در كشور توليد و نزديك 140
هزار تن آن به ارزش  1/2ميليارد دالر تا
اواخر اسفندماه  95به كشورهاي هدف
صادر شد .همچنين امسال پيشبيني
ميشود بيش از  240هزارتن پسته توليد
و بين  180تا  200هزارتن آن به ارزش
بيش از  1/5ميليارد دالر به كشورهاي
هدف صادر شود .از سال  2012ميالدي
تاكنون آمريكا با بيشترين حجم توليد
رتبه نخست و ايران رتبه دوم توليد پسته
جهان را به خود اختصاص دادهاند؛ اين
درحالي است كه ايران با صادرات بخش
عمده محصوالت خود رتبه اول صادرات
پسته را در جهان دارد.
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سرزمین

مجريانطرحآبياري
تحتفشارازحمايتهاي
دولتيبرخوردارند

سبزینه :مدير جهاد كشاورزي شهرستان نير
در جمع كشاورزان ذينفع در پاياب سدسرخاب
گفت :حمايتهاي بسيار خوبي از مجريان انواع
سيستمهاي آبياري باراني توسط دولت صورت
ميگيرد؛ ازجمله اينكه  85درصد كمك
بالعوض به كشاورزان ميشود و مجريان تنها
با پرداخت  15درصد هزينه ميتوانند طرح خود
را اجرا و به بهرهبرداري برسانند .رضا ناصري
در ادامه سخنان خود افزود :آبياري كمفشار
زيرسطحي مزاياي زيادي دارد؛ ازجمله اينكه
اين روش براي مزارع كوچك با سطح زيركشت
پايين مناسب است و به تأسيسات و استخر و
برق نيازي ندارد .از طرف ديگر امكان استفاده
از كودهاي محلول در اين روش وجود دارد .از
سوي ديگر يكنواختي توزيع در مقايسه با آبياري
سطحي از ديگر مزاياي اين روش است .در اين
روش رشد علفهاي هرز بهميزان قابل توجهي
كاهش مييابد .اين مقام مسئول اضافه كرد :با
توجه به اينكه  ۹۲درصد از آب استان در بخش
كشاورزي مصرف ميشود ،مديريت مصرف آب
در اين بخش اهميت ويژه دارد و با در نظر گرفتن
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم منطقه و
همچنين ميزان توليد محصوالت كشاورزي
با اجراي اين طرح ،اراضي آبي توسعهيافته و
سطح درآمد مردم افزايش خواهد يافت .وي در
پايان سخنان خود از كشاورزان متقاضي اجراي
سيستمهاي آبياري باراني خواست مطالبات
خود را به مديريت جهاد كشاورزي يا مراكز
خدمات تابعه به صورت کتبی تحويل دهند.

توليد 30هزار تن انگور
درمشگينشهر

سبزینه :مدير جهاد كشاورزي شهرستان
مشگينشهر گفت :اين شهرستان بهلحاظ
موقعيت جغرافيايي و اقليمي كه در دامنه
سرسبز كوه سبالن قراردارد ،يكي از قطبهاي
مهم استاني و كشوري در توليد انواع محصوالت
سردرختي محسوب ميشود؛ بهطوريكه در
سال جاري افزونبر  30هزارتن انگور در اين
شهرستان توليد شده است .احمد شهريار
در ادامه سخنان خود گفت :سطح زيركشت
باغهای اين شهرستان  14هزار و  700هكتار
است كه انواع محصوالت سردرختي سيب،
گالبي ،شليل ،هلو و انگور در آن توليد ميشود كه
خوشبختانه سال جاري نيز سالي بسيار پربار از
لحاظ كميت و كيفيت در توليد انواع محصوالت
سردرختي بهويژه انگور بوده است.
وي گفت :در سال جاري بالغبر 320هزار تن انواع
محصوالت سردرختي توليد شد كه بيشترين
سطح زيركشت را در درجه اول سيبدرختي،
در درجه دوم هلو و شليل و در درجه سوم انگور
به خود اختصاص داده است .انگور مشگينشهر
يكي از باكيفيتترين و مرغوبترين توليدات
كشوري محسوب ميشود و شهرت ملي دارد.
اين مقام مسئول ادامه داد :سطح زيركشت انگور
در مشكينشهر بالغبر دوهزار هكتار است كه
باغداران منطقه بهطور ميانگين از هر هكتار 13
تن انگور برداشت ميكنند؛ ولي امسال بهدليل
مساعد بودن شرايط آب و هوايي و گردهافشاني
ايدهآل باغداران به لطف الهي و بهكار بستن
توصيههاي فني و راهنماييهاي كارشناسان
موفق شدند بهطور ميانگين از هر هكتار
تاكستان افزونبر15تن محصول برداشت کنند.
توليد انگور مشگينشهر در سال جاري افزونبر
 30هزارتن بوده است .مدير جهاد كشاورزي
شهرستان مشگينشهر در پايان سخنان خود
افزود :توصيه ما به باغداران و پرورشدهندگان
محصول بهشتي انگور اين است كه باغهای خود
را به هدايت روسيمي مجهز کنند و با رعايت
فاصله رديف و بوته و بهكارگيري راهنماي
فني كارشناسان نقش خود را بهعنوان يك
توليدكننده در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
به بهترين نحو ممكن ايفا کنند.

فعاليتفازدومتوسعه
صندوقهاياعتباري
خردكليدخورد

سبزینه :عليرضا خواجوي ،مدير هماهنگي
ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي
استان اردبيل ،با اشاره به اینکه فعاليت فاز
دوم توسعه صندوقهاي اعتباري در استان
اردبیل خرد كليد خورد ،گفت :فاز دوم توسعه
صندوقهاي اعتباري خرد در مناطق روستايي
با آموزش  70نفر از كارشناسان سازمان جهاد
كشاورزي و صندوق كارآفريني اميد در استان
اردبيل كليد خورد و نحوه تدوين نقشه اجتماعي
روستا ،رتبهبندي رفاه ،ماتريس اولويتبندي
و رتبهبندي ،تحليل هزينه به فايده از ديگر
مباحثي بود كه در اين دوره آموزشي سه روزه
تشريح شد .وي ادامه داد :در اين كارگاه آموزشي
بهمدت سهروز در سالن اجتماعات سازمان جهاد
كشاورزي اردبیل برگزار شد.

