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كارشناس وزارت بهداشت خبر داد

تكذيب سرطانزا بودن نانهاي سنتي
كارشناس وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و دكتراي
كسبوكار ،در پاسخ به اظهارات
مصاحبه علياكبر سياري ،معاون
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،دربار ه حرارت مستقيم بر
نانهاي سنتي و اثرات سرطانزايي
آن گفت :ما حرارت مستقيم و
غيرمستقيم نداريم ،بلكه شعله
مستقيم و غيرمستقيم داريم.
به گزارش «سبزينه» ،محمدرضا
خواجه افزود :بحث حرارت
مستقيم و غيرمستقيم مربوط به
سال  ۱۳۴۶است كه هنوز گاز
نيامده بود و تنورهاي نانوايان با
نفت و گازوئيل روشن ميشد و در
شروع كار مقداري نفت يا گازوئيل
ميپاشيد روي نانهاي مردم و بوي
نفت ميگرفت! نه اکنون كه گاز
آمده و سوختي پاك است و هيچ
اشكالي ندارد؛ لذا طرح موضوعي
كه مربوط به  ۴۰سال پيش است،
امروز موضوعيت ندارد.
وي بيان كرد :طبق تحقيقات وزارت
بازرگاني تنور تنها  ۲۰درصد در
كيفيت نان تاثير دارد و دانشمندان
ميگويند ابزار وسيلهاند نه هدف.
پس مواظب باشيم به جاي هدف
گرفتن نان خوب با چسبيدن به
ريسمانهاي پوسيده تيشه به
ريشه نانهاي ملي و محلي نزنيم.

منواكسيدكربن در صورتي توليد
ميشود كه احتراق ناقص صورت
گيرد؛ اما نصب دو دودكش روي
تنور دوار باعث تخليه آن و تهويه
محيط از هر نوع آلودگي ميشود.
خواجه تاكيد كرد :با حذف نفت
و گازوئيل و جايگزيني آن با گاز
ديگر اثري از بوي نفت روي نان
استشمام نخواهد شد و در صورت
انجام اصالحات باال زمان پخت نان
لواش از  ۱۰ثانيه به  ۶۰تا۱۲۰
ثانيه افزايش خواهد يافت و نگراني
ما بابت ژالتينه نشدن نشاسته نيز
برطرف خواهد شد.
خواجه اضافه كرد :از نظر علمي
بهترين نان نان بخارپز است؛ اما
تمام نانوايان بخارپز ما از آردي
استفاده ميكنند كه  ۲۰درصد
سبوسگيري ميشود و طبق
اعالن وزارت بهداشت  ۹۰درصد
فيبر و ويتامين و امالحش دورريز
ميشود؛ لذا نانهاي صنعتي و
فانتزي حرارت غيرمستقيم هيچ
ارجحيتي بر نان سنتي ندارند.

است؛ اما براي اعالم آمار دقيق توليد
بايد منتظر ماند تا فصل روغنكشي
پايان يابد .به احتمال زياد طي ۱۰
تا  ۱۵روز آينده فصل روغنكشي
پايان مييابد و ميتوان درباره
آمار توليد اظهارنظر قطعي كرد.
جاللت درباره خسارت سرمازدگي
به محصول زيتون نيز گفت :در
استان گلستان ،سرمازدگي اخير
مقداري به زيتونهايي كه براي
روغنكشي مانده بودند ،خسارت
زده؛ اما به زيتونهاي كنسروي
چون فصل برداشت آنها تمام شده
بود ،خسارتي وارد نشده است.

واردات رسمي
م هندي ممنوعالورود
بيش از  ۸تن بادا 
درحاليكه وزارت كشاورزي بارها
نسبت به قاچاق بودن بادام هندي
و ديگر محصوالت خشكباري
هشدار داده و اعالم كرده كه بادام
هنديهاي موجود در بازار مجوز
واردات ندارند و قاچاق هستند،
بالغ بر هشت تن از اين محصول از
طريق مبادي رسمي استان شيراز
به كشور وارد شده است.
به گزارش ايسنا ،ساالنه بيش
از يك ميليون و  ۱۸۵هزار تن
انواع محصوالت خشكباري در
كشور توليد ميشود كه با توجه
به حجم باالي توليد و تنوع
آنها ،سالهاست كه وزارت جهاد
كشاورزي واردات محصوالت
خشكباري را ممنوع كرده و اين
توليدات عالوهبر تامين بازار داخلي،
به سبد صادراتي بخش كشاورزي
تبديل شدهاند .اين در حالي است
كه براساس آمار رسمي منتشر
ت ماه نخست امسال
شده طي هش 
هشت تن و  ۵۸۰كيلوگرم بادام
هندي به ارزش  ۲۹هزار و ۱۷۲
دالر از امارات و از طريق منطقه
ويژه اقتصادي شيراز به كشور وارد

تضمین خودكفايي با اصالح نرخ گندم
سبزينه فاطمه رمضانيان

سرما
به زيتونهاي روغني هم خسارت زد
عضو شوراي ملي زيتون با بيان
اينكه آمار نهايي توليد زيتون
و روغن زيتون هنوز مشخص
نيست ،گفت :سرمازدگي اخير
به زيتونهاي روغني مقداري
خسارت زده است .نادر جاللت
در گفتوگو با مهر ،با بيان اينكه
هنوز نميتوان آمار دقيقي درباره
ميزان توليد زيتون در كشور اعالم
كرد ،اظهارداشت :آمار توليد را بايد
وزارت جهاد كشاورزي اعالم كند،
ضمن اينكه ما هنوز در مرحله
روغنكشي هستيم .روغنكشي
همچنان در طارم ،گلستان و استان
فارس ادامه دارد .عضو شوراي ملي
زيتون با بيان اينكه برداشت زيتون
كنسروي در حدود ۱۵روز قبل به
پايان رسيده است ،افزود :با توجه
به اينكه زيتون كمي براي باغداران
براي روغنكشي مانده بود ،قطعا
توليد روغن زيتون كاهش يافته
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شده است .در صورتيكه مديركل
دفتر ميوههاي سردسيري و
خشك وزارت جهاد كشاورزي در
اين باره به ايسنا ،گفت :با توجه
به ميزان و تنوع توليد محصوالت
خشكباري هيچ كمبودي براي
تامين آن در كشور نداريم و واردات
اين محصوالت ممنوع است و بر
همين اساس تمام محمولههاي
بادام هندي مجوزي نداشته و
قاچاق محسوب ميشوند و از
آنجا كه حتي در صورت نبودن
اين نوع از خشكبار مردم ميتواند
به راحتي از تنوع اين محصوالت
استفاده كرده و ويتامين و پروتئين
مورد نياز خود را از  ۲۲قلم آجيل
و خشكبار توليد شده در كشور
تامين كنند مجوزي براي واردات
بادام هندي نميدهيم.

سبز ینه را آنـال ین
ببیـنید و بخوانید

www.sabzineh.org

كمپين اعتراض به نرخ 1300توماني
خريد تضميني گندم ،صداي
اعتراض گندمكاران كشور به افزايش
غيركارشناسي نرخ خريد تضميني
است .اين كمپين كه در چند روز
گذشته و همزمان با اعالن نرخ خريد
تضميني گندم از سوي رئيس سازمان
برنامه و بودجه ايجاد شده خواستار
پيگيري شخص رئيسجمهور براي
اصالح افزايش  2درصدي نرخ خريد
تضميني گندم است .گندمكاراني كه
معتقدند مانند سرباز در خط مقدم جبهه
اقتصاد مقاومتي فعاليت كردهاند ،نسبت
به اينگونه نرخگذاري بدون توجه به
تورم و هزينههاي توليد اعتراض داشته
و معتقدند تاخير  75روزه در اعالم و
تعيين نرخ و پس از فصل كشت پاييزه
با هدف قرار گرفتن كشاورزان در عمل
انجام شده بوده است .اين در حالي است
كه تنها در بحث نهادههاي توليد در سال
جاري با  10درصد افزايش قيمت مواجه
بودهايم .به گفته كارشناسان ،شوراي
اقتصاد ،شرايط تورمي و هزينههاي توليد
را در تعيين قيمت خريد تضميني گندم
مدنظر قرار نداده است .ضمن آنكه به
نظر ميرسد دولت براي افزايش توليد
دانههاي روغني ،در بودجه بخش توليد
گندم كم گذاشته و گندم قرباني توليد
دانههاي روغني شده است .اغلب متوليان
از اين سياست بهعنوان سياست نادرست
نام برده و ميگويند دولت به خودكفايي
گندم بهعنوان كاالي استراتژيك لطمه
خواهد زد و در سال آينده نميتوان به
تداوم خودكفايي در گندم اميدوار بود.
در اينخصوص عليرضا بزرگي ،رئيس
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و
منابع طبيعي تهران ،در گفتوگو با
«سبزينه» ،با اشاره به اينكه توسعه
صنعت كشاورزي به تفكر سيستمي
احتياج دارد ،گفت :الزم است تمام
اجزاي كشاورزي را در كنار هم ببينيم.
بزرگي با اشاره به اينكه اجزاي صنعت
كشاورزي در كنار هم ديده نميشوند،
افزود :ما يا توليد را در نظر ميگيريم و
از بازار غافل ميمانيم ،يا بازار را در نظر
ميگيريم و به توليد توجهی نداريم و
يا فقط به چند محصول خاص توجه
ميكنيم و در كل به سرانجام نميرسيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي
و منابع طبيعي تهران با تاكيد بر اينكه
به نگاه كالنتر و هماهنگي بينبخشي
بيشتر در صنعت كشاورزي نيازمنديم،
گفت :قانون خريد تضميني حكم ميكند
كه زمان اعالم نرخ و تعيين نرخ دقيق و
براساس نرخ تورم باشد .مبلغ بايد قبل از
زمان شروع كشت اعالم شود تا كشاورز
براي كشت محصول تصميم بگيرد؛
همچنين نرخ تورم بانك مركزي ،مبناي
اعالم نرخ خريد تضميني باشد.
بزرگي با اشاره به اينكه در زمان اعالم
نرخ و تعيين نرخ همواره با مشكل مواجه
بودهايم ،عنوان کرد :اين مشكل به اين
دولت و دولتهاي قبل بازنميگردد.
مشكلي است كه هميشه بوده و قدمي
براي بهبود آن برداشته نشده .رسيدن به
خودكفايي سخت نيست ،پايداري زماني
حاصل ميشود كه در اعالم زمان نرخ و
تعيين آن نظم داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه وزارت جهاد
كشاورزي براي افزايش نرخ خريد
تضميني تالش كرد ،افزود :در نهايت
كارشناسيها براساس نرخ تورم صورت
نگرفت و در شوراي اقتصاد به مشكل
برخورديم .رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي تهران گفت:
اگر دولت همين مصوبه را شامل
اصالحيه كند و وضعيت بودجه دولتي
را صادقانه با كشاورزان در ميان گذارد،
درك متقابل بين دولت و كشاورز صورت
خواهد گرفت و كشاورز نيز شرايط فعلي

اقتصادي دولت را درك خواهد كرد .اما
در حال حاضر اين درك متقابل وجود
ندارد .بزرگي اظهار اميدواري كرد :دولت
به مساله گندم در گشور نگاه واقعبينانه
داشته باشد و روند رو به رشد توليد گندم
در آينده نيز ادامه پيدا كند.
خودكفايي گندم پايدار نميماند
حجتاهلل علي محمدي ،رئيس سازمان
نظم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
مازندران ،در گفتوگو با «سبزينه»،
گفت :آيا دولت فكر ميكند كه با افزايش
 2درصدي نرخ خريد تضميني گندم،
رويداد اقتصادي نظير آنچه امسال در
بحث گندم رقم خورد و به خودكفايي
رسيديم ،اتفاق خواهد افتاد؟
علي محمدي با تاكيد بر اينكه اين نرخ
انگيزهاي براي كشاورزان گندمكار باقي
نخواهد گذاشت ،افزود :در هزينههاي
توليد و نهادههاي كشاورزي و حتي در
تسهيالت كشاورزي بيش از  2درصد
افزايش قيمت داريم .رئيس سازمان
نظم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
مازندران با اشاره به اينكه دولت بودجه را
در سال جاري بر افزايش توليد دانههاي
روغني متمركز كرده ،خاطرنشان ساخت:
با اين وصف وضعيت توليد دانههاي
روغني وضعيت مساعدي خواهد بود و
اکنون نيز بسياري از كشاورزان به كشت
اين محصول تمايل دارند؛ اما در بحث
گندم بهطور قطع پايداري خودكفايي
نخواهيم داشت و توليد كمتر از سالهاي
قبل خواهد بود .وي درباره كمپين
اعتراض به نرخ خريد تضميني گندم
اظهار داشت :اعتراض واژه خوشايندي
نيست .ما مدافع حقوق صنفي كشاورزي
هستيم و معتقديم كه افزايش  2درصدي
نرخ خريد تضميني ،يك نرخ كارشناسي
و براساس محاسبات نيست.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه دولت
نرخ خريد تضميني گندم را دير اعالم
كرده و كشاورزان كشت پاييزه خود را
انجام دادهاند ،افزود :كشاورزان گمان
نميكردند كه با اين نرخ مواجه شوند و
در عمل انجام شده قرار گرفتند .با اين
حساب در حجم توليدي گندم براي سال
 96با مشكل مواجه نخواهيم بود؛ اما اگر
قرار بر همين نرخ و افزايش باشد ،بهطور
حتم سالهاي آينده سالهاي كمبود
توليد گندم است .علي محمدي با تاكيد
بر اينكه به دست آوردن خودكفايي
آسان ،اما حفظ آن نيازمند حفظ انگيزه
كشاورزان است ،اذعان داشت :خودكفا
شديم ،اما حفظ قهرماني نكرديم .دولت
سياست حفظ انگيزه برای كشاورزان را
داشت ،ولی آن را براي دانههاي روغني
بهكار برد و بسياري ازكشاورزان از گندم
بهسمت كلزا رفتند .رئيس سازمان نظم
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
مازندران افزود :كشت دانههاي روغني با
توجه به فرهنگ مصرف باالي روغن در
كشور ،نيازي اجتنابناپذير است و دولت
حق دارد كه براي كشت انگيزه ايجاد

كند .ايجاد تعادل بين گندم و دانههاي
روغني مديريت فني ميخواهد و افزايش
توليد در واحد سطح ميتواند به حفظ
تعادل بين اين دو محصول كمك كند.
كشاورزان با نرخ خريد تضميني گندم
كنار نميآيند؛ چراكه نخستين نگاه
كشاورز به سمت و سوي اقتصادي
محصول است و بدون صرفه اقتصادي،
كشاورز چرا بايد در  2هكتار زميني كه
تنها منبع درآمد اوست هزينه كند؟
افزایش 2درصدی قیمت
دردی دوا نمیکند
محمدحسن اكبري ،دبير صنف
كشاورزي دامغان و رئيس هيئت مديره
صنف كشاورزي سمنان ،در گفتوگو با
«سبزينه» ،گفت :اگر قرار است دولت
براي هر كيلو گندم  30هزار تومان اضافه
قيمت داشته باشد ،نرخ را افزايش ندهند
بهتر است .افزايش  2درصدي نرخ خريد
تضميني چه دردي از كشاورز درمان
ميكند.
اكبري با اشاره به اينكه دولت نرخ
را افزايش ندهد و منتي نيز بر سر
كشاورزان نباشد ،افزود :كشاورزان فقط
به ازاي ديركرد پرداختهاي دولت ،با
 6درصد خسارت سود بانكي مواجهند.
افزايش قيمت نهادهها ،ماشينآالت،
سود كارگر و ...به جاي خود .كشاورزان
كشت پاييزه سال جاري را انجام دادهاند،
چون فكر نميكردند با اعالم اين نرخ
از جانب دولت مواجه شوند ،اما دولت
بداند كه مشكل توليد گندم نه در سال
 96كه در سال  97خود را نشان خواهد
داد .وي افزود :قيمت كود شيميايي
امسال  10درصد گران شده و درباره
ماشينآالت هيچ ثبات قيمتي وجود
ندارد .امسال  50ميليون است و سال
بعد  60ميليون و اينها همه هزينه
توليد است كه دولت در نظر نميگيرد.
محصول ما اکنون تواني براي رقابت
جهاني ندارد .توليدكننده خارجي
 3درصد سود پول دارد و توليدكننده
ايراني  20درصد .همچنين مشكالت
پس از توليد در ايران بسيار زياد است.
نمونه بارز آن اتفاقي است كه در جنوب
كشور براي گوجهفرنگي افتاده .گوجه را
از كشاورز  250تومن ميخرند و همين
محصول در بازار  1500تومان قيمت
دارد .متاسفانه از توليد تا مصرف ،فاصله
بسيار است و در اين بين ،زيان همواره
كشاورز را هدف گرفته و دولت به اين
مسائل توجهي ندارد.
حاصل تالش كشاورزان
زیر پای عابران
اكبر كريمي ،رئيس هيئت مديره نظام
صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان
لرستان ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با
اشاره به اينكه تنها قيمت هزينههايي
نظير بذر و كود و سم حداقل 1500
تومان است ،گفت :با اين شرايط نرخ
خريد تضميني  1300توماني عمال

پرتقال باغداران شمال ،خوراك دام شد
پرتقال برخي باغداران شمال كشور بهدليل نرخ
پايين و بهصرفه نبودن عرضه در بازار ،خوراك
دام شد و برخي كشاورزان نيز با بردن محصول به
ميادين ميوه و مشاهده قيمت ناچيز محصول خود
را دور ريختند .علياكبر مهرفرد ،قائممقام بازرگاني
وزير جهاد كشاورزي ،در گفتوگو با تسنيم ،گفت:
براي جلوگيري از ضرر و زيان باغداران از افت
قيمت پرتقال در بازار ،عمليات خريد تضميني اين
محصول در سه سطح كيفي و با سه نرخ درجه يك
 875تومان ،درج ه دو  720تومان و درجه سه 550

تومان در حال انجام است .وي با اشاره به نرخ خريد
تضميني پرتقال افزود :براساس تصميم اخذ شده،
نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم پرتقال درجه يك
 875تومان ،درجه دو  720تومان و درجه سه 550
تومان (براي مصارف صنعتي) است .يكي از كشاورزان
قائمشهري كه پرتقال خود را براي فروش به ميادين
ميوه منطقه برده است؛ اما بهدليل قيمت پايين از
فروش محول خود امتناع كرده و محصول خود را دور
ريخته است درباره اين رفتار گفت :در سال گذشته
پرتقال آبگيري ما  1300تومان به فروش ميرسيد؛

براي كشاورز بيهوده است .كريمي با
تاكيد بر اينكه كمپين اعتراض به نرخ
خريد تضميني گندم به حق ايجاد شده
است ،افزود :الزم است هزينههاي توليد
كشاورزان آناليز شود و نرخ براساس اين
هزينهها اعالم شود .در حال حاضر هزينه
توليد گندم از قيمت آن باالتر است و با
اين شرايط ،واردات گندم به صرفهتر از
توليد است .رئيس هيئت مديره نظام
صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان
لرستان با تاكيد بر اينكه گندم كاالي
استراتژيك است و دولت با سياست
اشتباهي كه در پيش گرفته به توليد
و خودكفايي اين كاال ضربه ميزند،
اظهار داشت :در سال جاري فقط در
استان لرستان  550هزار تن توليد گندم
داشتيم؛ در حاليكه مصرف استان بيش
از  200هزار تن نيست و عمال  310هزار
تن مازاد توليد داشتهايم و دولت نيز 510
هزار تن از اين مقدار را خريداري كرد؛
اما اين شرايط پايدار نخواهد بود .اين
مقام مسئول با اشاره به شرايط سخت
گوجهكاران جنوب افزود :تالش يك سال
كشاورزان جنوب كف خيابانها ريخته يا
زير خاك دفن شده .در هيچ نقطه دنيا با
كشاورز به اين شكل برخورد نميشود.
كريمي با گاليه از اينكه صداي
كشاورزان به جايي نميرسد و شايد اين
كمپين باعث شود دولت به كشاورزان
هم نگاهي بياندازد ،افزود :اين يك
واقعيت است كه توليد گندم در آينده
با ركود مواجه خواهد شد .اينكه براي
خودكفايي محصولي جشن بگيريم و
بعد با همان محصول استراتژيك مثل
يك كاالي بياهميت رفتار كنيم ،جاي
تفكر دارد.
حمايت از گندمكار
تضمين توليد رابه همراه دارد
محمدرضا بهبهانينژاد ،رئيس سازمان
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
خوزستان ،در گفتوگو با «سبزينه»،
گفت :ساعتي قبل با نماينده صنف
كشاورزان در خوزستان تعامل داشتيم و
اعتراض خود را به نرخ خريد تضميني
گندم اعالم كرديم .بهبهانينژاد با تاكيد
بر اينكه بهطور قطع به تغيير نرخ خريد
تضميني اميدواريم ،افزود :در غير اين
صورت لطمه به وضعيت توليد گندم در
كشور حتمي است.
محمدرضا نقمي ،رئيس سازمان نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
سمنان ،نيز در گفتوگو با «سبزينه» ،با
اشاره به اينكه هرچه حمايت از گندمكار
بيشتر باشد ،تضمين توليد مطمئنتر
است ،گفت :مشخص نيست دولت
براساس كدام محاسبات اين نرخ را اعالم
كرده و ما نيز مايليم اين را بدانيم .اين
يك موضوع بديهي است كه هزينههاي
توليد گندم بيش از  2درصد افزايش
قيمت داشته و دولت نيز بهطور حتم اين
را ميداند و با علم به اين موضوع اين نرخ
را اعالم كرده است.

اما امسال پرتقال تامسون را در بازار  500تا 600
تومان ميخرند.
وي افزود :هزينه جمعآوري هر كيلوگرم پرتقال با
توجه به دستمزد كارگري  660تومان شده است كه
بر ايناساس امكان عرضه محصوالت خود را حتي
براي خريد تضميني سازمان تعاون روستايي نداريم.
اين باغدار با بيان اينكه سازمان تعاون روستايي
محصوالت ما را در باغ خريداري نميكند و بايد
عالوهبر هزينه برداشت محصول هزينه حملونقل
را نيز بپردازيم ،ادامه داد :باغ من به دليل آنكه
در منطقه كوهپايه قرار دارد ،بهطور كامل دچار
سرمازدگي شده است ،به همين منظور از برداشت
محصول آن صرفه نظركردهام.
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گــزارشکوتاه
در سومين همانديشي
سياستگذاران منابع آب مطرح شد

كاهش  ۵۰۰هزار
هكتاريسطحزيركشت
گندم در ايران

معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي ،در پنل
تخصصي كشاورزي سومين همانديشي
سياستگذاران منابع آب با عنوان «اقتصاد
سبز و حكمراني پايدار» ،با اشاره به اينكه
منافع ملي ايران حكم ميكند كه كشاورزي
در كشور توسعه نيابد ،گفت :حتي اگر آبهاي
مرزي بهطور كامل كنترل شود ،امكان توسعه
اراضي زراعي براي كشور وجود ندارد و بايد
سطح زير كشت كاهش يابد.
در همين راستا وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت كشاورزي كشور را محاسبه كرده و
پيشنهادات خود براي تدوين برنامه ششم را
به سازمان مديريت و برنامهريزي ارائه كرده
است .عباس كشاورز افزود :بايد تقاضاي آب
كشاورزي كاهش يافته و تغييرات اساسي در
بخش كشاورزي رخ دهد .به همين منظور
برنج فقط بايد در استانهاي گيالن و مازندران
كشت شود و سطح زير كشت گندم از سال
 ۹۲تا  ۹۶به ميزان  ۵۰۰هزار هكتار كاهش
يابد .البته طي سه سال گذشته موفق شدهايم
سطح زير كشت اين محصول را به ميزان ۲۲۰
هزار هكتار كم كنيم.
كشاورز راه دستيابي به اقتصاد سبز در بخش
كشاورزي را افزايش تعداد محصوالت متكي
به آب سبز اعالم كرد و افزود :به اعتقاد من در
تابستان تقريباً هيچ محصولي نبايد روي زمين
كشت شود .براي حل مشكل كمبود محصول
در تابستان نيز راهكار كشت فراسرزميني در
نظر گرفته شده و مقدمات سياسي آن فراهم
شده است .وي عنوان كرد :وزارت جهاد
كشاورزي بهدنبال دستيابي به خودكفايي
در تمام محصوالت نيست .دروازههاي كشور
را هم نبسته است ،اما هيچكجاي دنيا به مقوله
امنيت غذايي بر اساس مولفههاي اقتصادي
برخورد نميكنند .به همين دليل پرونده آب
مجازي در بسياري از كشورها مسكوت مانده
است .در ايران نيز ما شاخص خوداتكايي
تعريف كردهايم .تامين انرژي بهعنوان ظرفيت
امكانپذير در نظر گفته شده و بر اين اساس،
 ۸۰درصد انرژي مورد نياز جامعه را بخش
كشاورزي تامين خواهد كرد .اين شاخص
هم وضعيت مطلوبي از نظر امنيت غذايي
براي كشور ايجاد ميكند .وي كاهش ضايعات
محصوالت كشاورزي را يكي از اولويتهاي
اصلي وزارت جهاد كشاورزي دانست؛ زيرا در
حال حاضر حدود  ۹ميليارد و  ۳۰۰ميليون
تن ضايعات تا رسيدن محصول به سفره مردم
داريم و با كاهش  ۴۰تا  ۵۰درصدي اين
ضايعات ،ميتوانيم غذاي حدود  ۲۰ميليون
نفر را تامين كنيم.
 ۳۰درصد آب خوزستان
صرف آبشويي ميشود
عليمراد اكبري ،معاون آب و خاك وزارت
جهاد كشاورزي ،بهعنوان رئيس پنل
تخصصي كشاورزي در واكنش به پرسشي
درباره حمايتهاي وزارت جهاد كشاورزي از
تخصيص آب به اراضي با كالس خاك پايين،
گفت :وزارت جهاد كشاورزي به هيچوجه از
يكند و نسبت به
چنين سياستي حمايت نم 
انتقال آب شيرين به زمينهاي شور خوزستان
انتقاد دارد .بهعنوان كارشناس معتقدم در
خوزستان نبايد آبشيرين را بر خاك شور
سوار ميكرديم .بهدليل عدم آمايش سرزمين
اشتباه بزرگي شده است و بهدليل اين اشتباه،
قسمت زيادي از كارون آلوده شد ه است .در
باالدست خوزستان اراضي مستعد با راندمان
باال و مصرف آب پايين داشتيم و ميتوانستيم
آبشيرين را در اين مناطق مصرف كنيم.
در خوزستان  ۳۰درصد حجم آب صرف
آبشويي نمك ميشود .در اين كارگروه
شهاي نوين
اقدامات سختافزاري ،رو 
آبياري ،مديريت تقاضا و ...پيشبيني شده
و پيشنهادات الزم براي تدوين برنامه ششم
ارائه شده است.
استراتژيهاي بخش كشاورزي
مشخصنيست
رئيس انجمن ملي زيتون ،نيز به عنوان نماينده
بخش خصوصي حاضر در اين پنل تخصصي
دليل وضعيت نامناسب بخش كشاورزي
درباره مساله آب را سرازير شدن افراد
بدون تخصص و نداشتن استراتژي مشخص
براي اين بخش اعالم كرد .به اعتقاد احمد
بلندنظر ،فقط با اجراي طرح نكاشت ،كشت
فراسرزميني با شيوههاي منطقي و تدوين
نظام ملي كشت از وضعيت نامناسب امروز،
رهايي خواهيم يافت .وی افزود :با اجراي طرح
نكاشت كشاورزان بيكار نميشوند؛ زيرا همين
امروز طرحهاي متعددي در كشور وجود دارد
كه اگر ۴۰درصد كشاورزي تعطيل شود،
ميتوانيم به كشاورزان سرمايه داده و براي
آنها اشتغال ايجاد كنيم.

