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اخبــــار

درآمدمحصوالتگلخانهاي
جايگزينيمناسببرايدرآمدهاينفتي

مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور گفت :با توجه به پتانسيل گلخانهاي
در سراسر كشور ،امكان جايگزيني درآمد محصوالت گلخانهاي با درآمدهاي
نفتي وجود دارد.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از فارس ،حبيب رادفر در س��فر وزير جهاد
كش��اورزي به اس��تان اردبيل در جمع خبرنگاران اظهار ك��رد :با توجه به
پتانسيل گلخانهاي در سراسر كشور ،ميتوان با اجراي طرحهاي توسعهاي،
درآمد محصوالت گلخانهاي را جايگزين درآمدهاي نفتي كرده و حتي منابع
ارزي بيشتر از درآمد نفتي وارد كشور كرد.
وي افزود :تا افق س��ال  ،۱۴۰۴ميزان وسعت گلخانههاي كشور به  ۴۸هزار
و  ۳۵۵هكت��ار افزايش خواهد يافت و به  ۱۰كش��ور برتر اين حوزه تبديل
خواهيم شد.
مجري طرح توس��عه گلخانههاي كش��ور تصريح كرد :در توليد متراكم در
حوزهه��اي مختلف س��بزي ،صيفي و محصوالت باغ��ي و گل رز بهراحتي
ميتوانيم بهازاي هر مترمربع توليد محصول ،ارزشافزوده بيش از پنج بشكه
نفت را وارد كشور كنيم.
رادفر بيان كرد :در س��طح منطقه تركيه با  ۵۵هزار هكتار گلخانه ،از كشور
ما در وس��عت گلخانهها پيشي گرفت ه است .در استان اردبيل بيش از ۱۵۰
هكتار طرح توسعه گلخانه اجرا شده و بزرگترين گلخانه شمالغرب كشور
در پارسآباد درحال اجراست .مجري طرح توسعه گلخانههاي كشور اظهار
كرد :اش��تغال در بخش گلخانهاي متعدد و متنوع است و بهازاي هر هكتار
كشت گلخانهاي  ۱۰تا  ۱۵شغل مستقيم ايجاد ميشود.
رادفر گفت :با توجه به وجود اقليم مناسب در سطح كشور و استان اردبيل،
اگ��ر توجهه��اي الزم و ويژه صورت بگيرد ،ميتوان تولي��دات گلخانهاي را
 ۱۰برابر ميزان فعلي افزايش داد .اس��تان اردبيل با توجه به شرايط اقليمي
ميتواند به بزرگترين توليدكننده محصوالت گلخانهاي در سطح كشور و
منطقه تبديل شود.
رئيس سازمان چاي كشور:

 ۲۰۰ميليارد تومان برگ سبز چاي
امسال از چايكاران خريداري شد

رئيس سازمان چاي كشور گفت ۲۰۰ :ميليارد تومان برگ سبز چاي امسال
از چايكاران دو استان گيالن و مازندران خريداري شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،حبيب جهانساز
اظهار داشت :دولت اهتمام خوبي در بحث پرداخت مطالبات چايكاران دارد
و نسبت به واريز قدرالسهم خود بهصورت مستمر و تدريجي اقدام ميكند.
رئيس س��ازمان چاي كشور در تشريح مقدار برگ سبز چاي برداشت شده
توس��ط چايكاران و نوع آن نيز توضيحاتي ارائه كرد و ابراز داش��ت :طبق
آمارها و گزارش��ات  ۴۷هزار و  ۶۰۰تن معادل  ۸۵درصد از برگ سبز چاي
برداشت و تحويل داده شده به كارخانجات درجه يك و هشت هزار و ۴۰۰
تن مابقي معادل  ۱۵درصد نيز درجه دو بوده است.
جهانس��از ارزش برگ سبز چايي كه تاكنون از چايكاران دو استان گيالن
و مازندران خريداري شده را  ۲۴۸ميليارد تومان ارزيابي كرد و بيان داشت:
ب��ا توجه به حمايتهاي خ��وب دولت از كش��اورزان و اهتمام كارخانجات
چايس��ازي درحالحاضر معادل  ۱۹۵ميليارد تومان ،يعني چيزي حدود
 ۷۷درصد از مطالبات چايكاران پرداخت شده است.

محفوظنبودنحقوقتولیدکنندگانچالشعمدهگلخانهدارانكشور

 90درصد گلـخانههای کشـور
صرفه اقتصادی ندارد

سبزینه

ياسمن بلوردي

بازرس اتحاديه گلخانهداران كش�ور معتقد است درحالحاضر دولتيها حق
مالكيت كاال را از توليدكنندگان و گلخانهداران گرفتهاند و تنها راه برگرداندن
حق مالكيت به توليدكنندگان استفاده از  QRكد است .درحالحاضر با توجه
به شرايط كرونا و شرايط اقتصادي شاهديم كه بيش از  ۹۰درصد اين گلخانهها
در بخشهاي مختلف از توجيه اقتصادي خارج شدهاند.
درحالحاضر  ۱۸هزار هكتار در كش�ور گلخان�ه وجود دارد و با علم به اينكه
بهازاي هر گلخانه حداقل  ۱۰نفر مشغول بهكار ميشود ،حجم عظيمي در اين
بخش مشغول به فعاليت است .با وجود این بهدليل ناكارآمدي برخي قوانين،
محف�وظ نبودن حقوق توليدكنندگان ،حض�ور دالالن در بازار و قبضه كردن
س�ودهاي هنگفت ،به گفت�ه توليدكنندگان اين بخ�ش هزينههاي جاري به
هيچوج�ه تأمین نمیش�ود و بههمين دليل به دنبال تعدي�ل نيروهاي به كار
گمارده شده در اين صنعت بهدليل اقتصادي نبودن فعاليت گلخانهها هستيم.
در اي�ن راس�تا كرمرضا محم�دي ،ب�ازرس اتحادي�ه گلخانهداران كش�ور،
گفتوگویی را با بازار انجام دادهاست كه در ادامه ميخوانيد.

منظورتان از غصب مالكيت كاال چيست؟

او رونق توليد و استقبال عمومي مردم براي مصرف چاي داخلي را ازجمله
مولفههاي اثربخش براي توسعه صنعت چاي تلقي كرد و ابراز داشت :تمام
تالش��مان عالوهبر افزايش توليد و بهرهوري بايد در مسير افزايش كيفيت
توليد محصول متمركز باش��د ،زيرا در اين صورت اس��ت ك��ه چاي ايراني
ميتواند با چاي وارداتي به خوبي رقابت كند.
جهانساز لزوم انتقال دانش فني به چايكاران را در راستاي بهرهوري بيشتر
در توليد و برداشت كيفي برگ سبز چاي بسيار ضروري خواند و عنوان كرد:
اج��راي طرح بهزراعي باغهای چاي ،روي آوردن به روشهاي نوين آبياري،
مبارزه با آفات ،بيماريها و علفهاي هرز گياهي ازجمله مولفههاي مهمي
است كه بهدنبال تحقق هر چه بيشتر آن هستيم.
رئيس س��ازمان چاي كش��ور با بيان اينكه در بسياري از روستاهاي استان
گيالن بيش از  ۷۰تا  ۸۰درصد اقتصاد روستاييان به صنعت چاي و توليدات
آن وابسته اس��ت ،تصريح كرد :توليد اين محصول بيش از دو هزار ميليارد
تومان گردش مالي دارد و موجب اش��تغالزايي ميشود؛ بنابراين درصورت
حمايتهاي قانوني ميتوان آن را توسعه داد.
او پشتيباني و حمايتهاي همهجانبه دولت و مديريت اعمال شده از سوي
سازمان چاي كشور را از صنعت چاي داخلي متذكر شد و خاطرنشان كرد:
با توجه به انجام عمليات بهزراعي و مكانيزاس��يون در سطح باغهای چاي،
تجهيز و نوسازي كارخانجات چايسازي امسال چاي استحصالي از كيفيت
بسيار مناسبي برخوردار است.
جهانساز فعال بودن كارخانجات چايسازي در گيالن و مازندران ،برندسازي
و كيفيسازي محصول توليد شده را ازجمله دستاوردهاي بهدست آمده در
صنعت چاي اعالم كرد و بيان داشت :در همين راستا پرداخت تسهيالت با
نرخ سود كم به كشاورزان چايكار و كارخانجات چايسازي نيز همواره در
دستوركار قرار گرفته است.
رئيس انجمن ملي خرمای ایران:

توليدخرما
به يك ميليون و  ۲۰۰هزار تن ميرسد

رئيس انجمن ملي خرمای ایران گفت :با توجه به سال آور پيشروي خرما
پيشبيني ميشود كه توليد به يك ميليون و  ۲۰۰هزار تن برسد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن رشيدفرخي
با اشاره به اينكه سال گذشته صادرات خرما نسبت به سال ماقبل خود ۳۰
درصد كاهش داشته است ،افزود :با گسترش ويروس كرونا ،امسال در بحث
صادرات سال س��ختي را پيشرو داريم ،همانگونه كه بازار مواد غذايي در
دنيا دچار تنش شده است.
رشيدفرخي ادامه داد :با گسترش كوويد  ،۱۹پيشبيني دقيقي درباره آينده
صادرات خرما نداريم ،اما سعي بر آن است كه با اطمينانسازي در بازارهاي
هدف درخصوص رعايت مس��ائل بهداش��تي كرونا خلل��ي در امر صادرات
ن ملي خرمای ایران ادامه داد :با توجه به تحميل
ايجاد نش��ود .رئيس انجم 
تحريمهاي نابرابر ،مشكالت حمل و نقل در زمينه كشتيراني و ممنوعيت
صادرات خرما در سال گذشته رقابتپذيري تجار ما در بازارهاي هدف را با
مشكالتي روبهرو كرد كه البته امسال با همكاري وزارت صمت و كنترل بازار
داخل ،ممنوعيت صادرات نداشتيم.
او درباره آخرين وضعيت بازار خرما گفت :عليرغم تورم  ۴۰درصدي ،قيمت
خرما نس��بت بهمدت مشابه سال قبل تفاوتي نداشته است ،بهطوريكه هر
كيلو خرما در بازارهاي مبدأ با نرخ  ۱۸تا  ۱۹هزار تومان عرضه ميشود.
اين مقا م مسئول در پايان با بيان اينكه ثبت تاريخي نخيالت خرما در كشور
به دوهزار و  500سال قبل بازميگردد ،تصريح كرد :آمارها حاكي از آن است
كه كش��ور پاكستان و جنوب افغانستان در بحث نخيالت ورود كردهاند ،اما
ن موضوع جدي نيس��ت و تنها در حد آزمايش اس��ت كه اگر در بازارهاي
اي 
هدف خوب عمل كنيم ،آسيب جدي از اين حيث نخواهيم ديد.

من
غص��ب مالكي��ت كاال به اين معناس��ت كه ِ
توليدكنن��ده و گلخان��هدار از درب گلخانه كه
كاال را تحويل بخش توزي ع ميدهم ،ديگر مالك
كاالي تولي��دي خود نيس��تم و اين بزرگترين
جنايتي است كه در اين كشور رخ ميدهد .اين

يكي از اصليترين بحثه��اي مدنظر ما زنجيره
عرضه محصول از مزرعه تا س��فره است .درواقع
حرف ما اين اس��ت كه بايد اين اتفاق در كش��ور
بيفتد و محصول سالم ،پول سالم و سيستم و بازار
س��الم راه بيفتد .اگر اين اتفاق رخ دهد تمام دنيا
در مقابل توانمندي ايران زانو ميزنند .از س��وي
ديگ��ر ما يك پنجره جمعيتي داريم كه باالترين
پنجره جمعيتي دنياس��ت ،اگ��ر اين فرصت را از
دس��ت بدهيم و جمعيت كش��ور پير شود و اگر
حاكميت و حكومت ق��در اين جمعيت جوان با
استعداد ،با سواد و توانمندي را كه بيكار كردهايم،
ندانند برايمان گران تمام ميش��ود .حال سوال
اينجاست كه كجا اين گنجينه غني ،جوان و توانمند را نابود ميكند؟ جواب سيستم بازار است.
متأسفانه سيس��تم بازار درحال نابود كردن كشور است ،بهعبارت ديگر سيستم ناسالم بازاري
كه دولتيها و خصوصيها در آن به فساد كشيده شدهاند اين سيستم را خراب كرده و خروجي
توليد را به نفع خودشان كردهاند و همانطور كه گفتم مالكيت را از توليدكننده گرفتهاند.

غصب مالكيت توس�ط چه كساني بهصورت
مشخص صورت ميگيرد؟

بگذاريد با ذكر يك مثال اين سوال شما را جواب
بدهم .سال گذشته ما شاهد يك دزدي دولتي
ت كه ب��ه گفته حجتي،
بودي��م ،ب��ه اين ص ور 
وزير جهاد كشاورزي وقت ،گوجه بايد با قيمت

یکهزار تومان از كش��اورز خريداري ش��ود .اما
سازمان تعاون روستايي كه يك سازمان دولتي
است ،بهوس��يله دالالن گوجه را با قيمت ۴۰۰
تومان خريداري كرد و به دروغ صورتجلس��ه
كرد مبنيب��ر اينكه با هم��ان قيمت یکهزار
توم��ان خريداري كرده اس��ت .س��پس آن را با
قيمت دوهزار تومان به كارخانهجات توليد رب
تحويل داد و پس از آن نيز آن را وارد بازار بورس
كرد .به اين ترتيب دولت توسط دالالن مالكيت
كاال را از توليدكننده ميگيرد.

چ�ه بايد ك�رد تا ح�ق مالكي�ت در انحصار
توليدكننده باقي بماند؟

در درج��ه اول باي��د بپذيريم ك��ه حق مالكيت
كاال از ابت��داي زنجي��ره تأمين ك��ه اول توليد،
توزي��ع و فروش و س��پس مصرف اس��ت ،بايد
ب��راي توليدكننده محفوظ بمان��د و اين كار با
يك  QRكد ش��دني اس��ت .به اين معنا كه با
اس��تفاده از اين  QRكد كاالي من وقتي وارد
بازار ميشود ،مشخص است كه كجاست .اکنون
كس��ي كه در حلقه توزيع اس��ت فاكتور صادر
نميكند و مش��خص نميش��ود با چه قيمتي
كاالي توليدكنن��ده را به فروش ميرس��اند ،به
اين ترتيب با هر قيمتي كه كاال را ميفروش��د،
درص��دي از آن را نيز خود ميبرد ،چون خود را
مالك كاالي من ميداند .به اين نكته توجه كنيد
كه از درب گلخانه تا زمانيكه كاالي توليدكننده
به فروشگاه ميرس��د ،اتفاق خاصي نميافتد و
درواقع تنها يك ماشين به ميدان ترهبار ميآيد
و محصول را به فروش��گاه ميبرد كه كل هزينه
حمل و نقل پنج درصد هم نميشود.
ب��ر اس��اس قانون تج��ارت ،توزيعكنن��ده بايد
درص��دي از ب��ار م��ن توليدكنن��ده را ببرد ،نه
اينك��ه درصدي ب��ه من بدهد .فروش��نده نيز
باي��د درصدي بابت حق ف��روش از بار ببرد ،اما
برعكس ش��ده است و درصدي از پول حاصله را
به توليدكننده ميدهند؛ به همين دليل اس��ت
ك��ه توليد ميخوابد .اين درحالي اس��ت كه در
ديگر كشورها ازجمله چين كه بهصورت عيني
مش��اهده كردهام ،رويه به اين صورت است كه
توزيعكننده  ۱۰درصد ،فروش��نده  ۱۰درصد و
دولت نيز  ۱۰درصد س��ود يك كاال را ميبرد و
مابقي آن متعلق به توليدكننده است.

متخصص قارچشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتوگو با «سبزينه» اعالم كرد

سبزینه

صنعت قـارچ را به حـال خـود رهـا كـردهاند

نرگس آذرپيوند

عضو هيئت علمي دانش��گاه شهيد بهشتي
با بي��ان اينكه پرورش ق��ارچ به تخصص و
دانش نی��از دارد ،گفت :در ده��ه  70تعداد
واحده��اي توليد ق��ارچ خوراك��ي در ايران
كمتر از تعداد انگش��تان دست بود و بهدليل
اينكه مجوزهاي زيادي بدون درنظر گرفتن
بازار فروش صادر ش��د ،اكنون با مازاد توليد
مواجهي��م و همي��ن نكته باعث ب��روز ركود
شده است.
حس��ين رياحي در گفتوگو با «س��بزينه» افزود :البته واحدهاي
غيرمجاز هم در اين زمينه مشكل بيشتري ايجاد كردهاند .واقعيت
اين اس��ت كه شايد در ظاهر توليد قارچ آسان باشد؛ اما اين حرفه
نيازمند تخصص و سرمايه است .به گفته وي ،بسياري از افرادي كه
وارد اين كار ميش��وند ،شايد يكي تا دو سال اول موفق باشند ،اما
كمكم دچار مشكل ميشوند.
اين متخصص قارچشناس��ي تصريح كرد :مسئوالن اهميتي براي
توليد قارچ و حمايت از اين صنعت قائل نيستند ،اما وقتي صحبت
از اشتغالزايي ميشود از پرورش و توليد قارچ بهعنوان يك صنعت
اشتغالزا صحبت ميكنند ،بدون اينكه حمايتي از اين بخش شود
يا افراد را از سختيهاي آن آگاه كنند.
قابليتهاي فراموششده براي صادرات
وي با بيان اينكه ايران در شمار  10كشور برتر در توليد قارچ است،
اما هيچ صادراتي در اين زمينه وجود ندارد ،ادامه داد :آمار دقيقي
از اينكه چند ش��ركت قارچ در كشور فعال است و هركدام چقدر
توليد دارند ،وجود ندارد .زمانيكه ميگوييم ما جزو  10كشور برتر
اين صنعت هستيم ،بايد صادرات هم داشته باشيم؛ اما متأسفانه راه
صادرات بس��ته است و دولت هم هيچ راهي جلوي صادركنندگان
نميگذارد كه چطور محصول خود را صادر كنند.
رياحي اضافه كرد :ايران ميتواند با استفاده از ظرفیتهای صادراتی
كشورهاي همسايه ازجمله عراق و امارات بيشترين صادرات قارچ
را داش��ته باش��د ،اما براي اين كار زيرس��اخت ،سيستم
حملونقل مناس��ب ،س��ردخانه در كش��ور هدف و
رايزن��ي كه بتواند در آن كش��ورها بازاريابي كند،
وجود ن��دارد؛ درصورتيكه هلند ه��ر روز مقدار
قابلتوجه��ي قارچ ب��ه خاورميان��ه صادر
ميكند.
وي افزود :درس��ت اس��ت كه با توجه به
ش��رايط تحريم مش��كالت بسياري
در زمينه صادرات داريم ،اما اگر
دولت بتواند يك پايانه صادراتي
مانند فرودگاه پيام كرج را براي

فراخوانبوميسازيدانشفنيتوليدبذر
مدي��ركل دفتر محصوالت علوفهاي و جاليزي گفت :با هدف حمايت
از توليد بذور هيبريد در داخل كش��ور و كاهش واردات ،وزارت جهاد
كش��اورزي ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و وزارت علوم
اقدام به حمايت از توليدكنندگان ميكنند.
به «س��بزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت جهاد كشاورزي،
حسين اصغري ادامه داد :بذور محصوالت گلخانهاي ،سبزي و صيفي
فض��اي باز با اولوي��ت گوجهفرنگي ،خيار ،هندوان��ه ،بذر چغندرقند،
گياهان علوفهاي با اولويت چغندر علوفهاي و ذرت با زمان رشد كوتاه،
سورگوم و ترتيكاله و بذور دانههاي روغني با اولويت كلزا ،پنبه ،سويا
و آفتابگ��ردان در اين مرحله مورد حمايته��اي مادي و معنوي قرار
ميگيرن��د .وي گفت :ش��ركتهاي دانشبنيان و اش��خاص حقوقي
عالقهمند ب��ه فعاليت در اين موضوع ميتوانند ب��ا تكميل مدارك و
ارسال آن در اين فراخوان شركت کنند.

اهميتنقشقرنطينهنباتي
در حفظ امنيت غذايي كشور

راهكارهايبهبودوضعيتتوليدكنندگان
صنعتكشاورزيوگلخانهداران

در ش��رايطي است كه در هيچ كجاي دنيا هيچ
كسي بهجز توليدكننده حق مالكيت را تا آخرين
حلقه از زنجيره تأمين ،حق خود نميداند.

مديركل دفتر محصوالت علوفهاي و جاليزي خبر داد

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور عنوان کرد

درحالحاض�ر وضعيت گلخانهداران كش�ور
چگونه است؟

م��ا تا پيش از اين حدود  ۱۳هزار هكتار گلخانه
فعال در كشور داشتيم و امروز بهسمت رسيدن
به  ۱۸هزار هكتار درحال توسعه است .متأسفانه
با توجه به شرايط كرونا و شرايط اقتصادي امروز
ش��اهديم كه بي��ش از  ۹۰درصد اين گلخانهها
در بخشهاي مختلف از توجيه اقتصادي خارج
شدهاند .البته اين شرايط چندان مرتبط با كرونا
نيس��ت و تا پيش از اي��ن نيز وضعيت به همين
نحو بوده است.
همانط��ور كه ميدانيد ما چه��ار حلقه توليد،
توزي��ع ،فروش و مصرف داري��م كه در هر كدام
قيمتها متفاوت اس��ت .بهعنوان مثال قيمت
باري كه م��ن توليدكنن��ده در مي��دان ترهبار
تحوي��ل ميدهم یکهزار و  500تومان اس��ت
و آنچ��ه به دس��ت مصرفكننده ميرس��د ۱۵
هزار تومان ميش��ود .به اين ترتيب اکنون اص ً
ال
هزينهه��اي ج��اري تأمین نمیش��ود و ما نيز
تنه��ا بهدليل اينكه گلخانهها منهدم نش��وند،
مجبوريم به اصطالح بس��وزيم و بسازيم .چون
ما بدهكار بانك هس��تيم و در زمينه كاري خود
س��رمايهگذاري كردهايم .مسأله اينجاست كه
س��اختار بازار كش��ور و نحوه بازار رساني و هر
آنچه درحال اجراس��ت به نحوي است كه حق
مالكيت كاال از توليدكننده غصب ش��ده است؛
حال يا سيس��تمهاي دولتي اين كار را كردهاند
يا سيستمهاي بخش خصوصي.

پیشخـوان

صادرات محصوالت كشاورزي اختصاص دهد
و تمام زيرساختهاي آن را فراهم كند ،تنها با
پوشش دادن نياز كشورهاي همسايه هر ساله
ميتوانيم ارزآوري بسياري براي كشور داشته
باش��يم .رياحي نبود صنايعتبديلي را ازجمله
ضعفهاي صنعت پ��رورش قارچ عنوان كرد
و گفت :يك��ي از مهمترين نكات در بازارهاي
صادراتي اين اس��ت كه ميتواني��م با قيمت
قابلرقابت محصولمان را به بازارهاي جهاني
عرضه كنيم ،اما بهعلت نداشتن صنايعتبديلي
از چرخ رقابت خار ج ش��دهايم ،از طرفي نبود
صنايعتبديل��ي باعث ش��ده محصوالت روي دس��ت توليدكننده
باقيمانده و به بهايي پايينتر از قيمت تمامشده به فروش برسد.
اين توليدكننده قارچ ادامه داد :توليدكننده بهدليل فس��ادپذيري
س��ريع مجبور اس��ت محصول خود را كه ماهها ب��راي آن تالش و
هزينه كرده به هر قيمتي به فروش برس��اند؛ درواقع حلقه مفقوده
صنعت قارچ خوراكي ،راهاندازي يك واحد صنايع تبديلي در ابعاد
صنعتي است كه بتواند محصولي باكيفيت و كميت استانداردهاي
صادراتي توليد كند.

دست واسطهها را قطع كنيد
رياح��ي پايينبودن ميانگين مصرف س��رانه ق��ارچ خوراكي را از
ديگ��ر عوامل افزايش مازاد توليد دانس��ت و اف��زود :قارچ بهعنوان
يك پروتئين گياهي ميتواند در ش��رايطي كه امنيت غذايي دچار
مشكل است ،جايگاه مهمي در سبد خانوار داشته باشد؛ اما در اين
زمينه دولت هم بايد حمايت كند .موضوع ديگر همكاري انجمنها
و توليدكنندههاي قارچ است كه بايد كمك كنند تا دست واسطهها
قطع ش��ود .بايد با برنامهريزي براي قارچ هم صنايع تبديلي و هم
بازار بدون واسطه ايجاد كرد.
رياحي تأكيد كرد :اگر محصول بدون واسطه به دست مردم برسد،
قيمت مناس��بتري خواهد داش��ت و در نتيجه م��ردم بيشتر از
آن اس��تقبال خواهند كرد .وي با تأكيد بر تش��كيل انجمن قوي و
يكپارچ��ه در اين بخش ادامه داد :اگر تمام اعضاء همكاري كرده و
انجمن بزرگي تشكيل دهند و هر ماه حق عضويت به اين انجمن
پرداخت كنند ،س��رمايه بزرگي به دست خواهد آمد كه با

آن ميش��ود كارهاي بس��ياري مانند ارائه تسهيالت به واحدهاي
توليدكننده ،ساخت صنايعتبديلي ،ايجاد بازارهاي مرتبط با قارچ
و ...انجام داد كه به صادرات آن هم كمك خواهد ش��د .البته دولت
هم بايد در اين زمينه نقش نظارتي داشته باشد.

ضرورت قانونمند كردن توليد قارچ
رياحي با اش��اره به داللي و واس��طهگري در صنعت پرورش قارچ
گفت :صدور مجوزهاي بدون حساب و كتاب پرورش قارچ ،مشكل
اصلي توليدكنندگان اين بخش اس��ت .قارچ در كشور بيش از نياز
فعلي توليد ميشود و تناسب عرضه و تقاضا بههم ميريزد ،اينكه
به بهانه اشتغالزايي براي هر كسي مجوز پرورش قارچ صادر كنند
كار درستي نيست ،بلكه ابتدا بايد نيازسنجي شود بايد سازمانهاي
مرتبط آمار دقيقي از ميزان نياز داخلي و ظرفيت صادرات داش��ته
باشند تا توليد قارچ را قانونمند كنند.
رياحي با ابراز گاليه از دولت براي بيتوجهي به اين صنعت اضافه كرد:
تم��ام اتفاقاتي كه در صنعت قارچ افتاده اعم از برگزاري كنفرانس،
نوش��تن كتاب و مقاله و استانداردس��ازي توسط بخش خصوصي
انجام ش��ده اس��ت ،دولت هيچوقت اهميت نداده كه ما براي توليد
به چيزهايي نيازمنديم .اكنون اين صنعت نيازمند تكنولوژيهاي
نوين و پيشرفته است كه هزينه بسياري براي بخش خصوصي دارد؛
ام��ا دولت ميتواند در اين زمينه اقدامات كارس��ازي صورت دهد.
البته در نبود تكنولوژيهاي نوين مربوط به صنعت قارچ ،حتي بذر
را هم خودمان وارد ميكنيم و حتي يك آزمايشگاه مخصوص اين
بخش وجود ندارد .عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل مجتمع
كشت و صنعت قارچ مالرد افزود :اكنون بسياري از توليدكنندگان
صنع��ت قارچ براي حفاظت از جامعه بيكار و اش��تغال پويا فعاليت
ميكنند و در اين زمينه ضرر هم ميكنند ،چون با بسته شدن اين
واحدهاي توليدي صدها نفر بيكار خواهند شد .امروز بازار عرضه و
تقاضا توازن اصولي ندارد ،چون توليدكنندگان غيرصنعتي و سنتي
محصول متمركزي توليد نميكنند و نميتوانند برنامهريزي دقيق
و منطقي براي بازاريابي خود داشته باشد .بههمين دليل الزم است
درب��اره متمركز كردن توليد و يكپارچه كردن آن برنامهريزي كرد.
رياحي تصريح كرد :اكنون توليد محصوالت كشاورزي برعهده جهاد
كش��اورزي و قيمتگذاري و صادرات برعهده وزارت صمت اس��ت.
همين موضوع باعث ش��ده توليدكنندگان س��ردرگم باشند .الزم
است همان وزارتخانهاي كه متولي توليد است ،مسئوليت صادرات
و واردات را نيز برعهده بگيرد تا كمتر شاهد نابهساماني در وضعيت
بازار باش��يم .از طرف ديگر دولت ه��م بايد حمايت كند ،البته
اين حمايت محدود به مبالغ وام يا حمايتهاي مالي نيس��ت
و قوانين و زيرساختها نيز ميتوانند در بخش حمايتها در
نظر گرفته شوند تا بتوانيم با استفاده از همين قوانين
و زيرس��اختها به بازاره��اي صادراتي راه يابيم و با
اس��تفاده از ارزشافزوده قابلتوجه توليد و پرورش
قارچ به اقتصاد كشور كمك كنيم.

رئيس س��ازمان حفظ نباتات كشور گفت :قرنطينه نباتي خاكريز اول
در حفظ سالمت و امنيت غذايي و يكي از اصليترين اركان جلوگيري
از ورود آفات و بيماريهاي گياهي به كشور است.
به «س��بزینه» به نقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت جهاد كشاورزي،
كيخس��رو چنگلوايي در بازديد از پس��ت قرنطينه مستقر در فرودگاه
امام خميني(ره) ضمن بررسي مسائل و مشكالت مرتبط با پستهاي
قرنطينه در استان تهران اظهار كرد :قرنطينه گياهي در دنيا از اهميت
بيشتري نس��بت به قرنطينه انس��اني برخوردار است .وي با تأكيد بر
اينكه س��رعت و تس��هيل در انجام كار بايد در عي��ن دقت و صحت
س��رلوحه كار همكاران ما در اين بخش باش��د ،تصريح كرد :قرنطينه
نباتي خاكريز اول در حفظ سالمت و امنيت غذايي و يكي از اصليترين
اركان جلوگيري از ورود آفات و بيماريهاي گياهي به كشور است.

 80درصدپروژههايموسسهفنيومهندسي
كشاورزيسفارشاتبخشخصوصياست
رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي گفت 80 :درصد
پروژههاي موسس��ه فني و مهندس��ي كش��اورزي سفارشات بخش
خصوصي است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،فريبرز عباسي درهفدهمين
گردهمايي ساالنه محققان واعضای هيئت علمي ستاد و مراكز تابعه
استاني موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي كشور اعالم كرد:
حدود  80درصد پروژههاي موسس��ه فني و مهندس��ي را سفارشات
بخش خصوص تشكيل ميدهد يا حسب ضرورت به سفارش معاونت
اجرايي وزارت جهاد كش��اورزي يا س��اير دستگاههاي دولتي مرتبط
انجام ميشود.
رئيس س��ازمان تحقيقات و ترويج كش��اورزي نيز كه در اين همايش
حضور داش��ت گفت :اين موسس��ه بايد از دانش فني و بهروز دنيا به
جهت طرحهاي كش��اورزي بيشترين سود را ببرد و با تعامل بيشتر
با موسسات و بخشهاي خصوصي كشور طرحهاي كالن با محوريت
هوشمندسازي ،موضوعات فناورانه را وظيفه خود بداند.
هفدهمين گردهمايي س��االنه موسس��ه تحقيقات فني و مهندسي
كش��اورزي با ارائه گزارش س��االنه عملكرد و ارائ��ه برنامههاي آتي از
سوي رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي و با حضور
رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،معاونت پژوهش
وفناوري و معاونت ترويج وآموزش كشاورزي برگزار شد.

فرودملخهايدرياييدرخراسانجنوبي
از اول ارديبهش��تماه ملخهاي صحرايي به خراس��انجنوبي هجوم
آوردهاند و براي مقابله با كانونهاي آلوده به ملخ صحرايي و جلوگيري
از گس��ترش اين آفت  400ميليون توم��ان اعتبار تاكنون اختصاص
يافته است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،ملخ صحرايي كه مضرترين انواع
ملخهاست ،اصوالً بومي ايران نبوده و در كشورهاي ديگر ملخ بياباني
ناميده ميشود و چون معموالً از روي خليجفارس پرواز كرده و خود را
به ايران ميرساند در ايران به آن ملخ دريايي نيز ميگويند.
از نظر اقتصادي ،خسارت ملخ صحرايي حائز اهميت است .دستههای
پياده ملخ هرچه سرس��بزي در س��ر راه خود ببينند از بين میبرند و
حتي علفهاي هرز از دس��ت اين آفت در امان نيس��تند .حمله ملخ
صحرايي ،عالوهبر خسارت مستقيم روي دامداري نیز تأثير ميگذارد
و ميزان گوشت و شير دامها بر اثر حمله آن به مراتع تقليل مييابد.
مه��دي يوس��في ،مدي��ر حف��ظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي
خراس��انجنوبي ،هم اظهار كرد :حضور ملخهاي صحرايي در استان
از سال گذشته كليد خورد و با توجه به هشدارهايي كه فائو داده بود،
ملخ صحرايي از كش��ور عربستان بهسمت كشور و استانهاي جنوبي
ريزش داشته ،الزم بود آمادگيهاي الزم ايجاد شود.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسانجنوبي بيان كرد:
امس��ال چون سال گذشته مزارع خراسانجنوبي مورد هجوم اين نوع
ملخها قرار گرفته ،اما اينبار به گفته مس��ئوالن منطقه وسيعتري را
مورد هجوم قرار دادهاند و نياز به اعتبارات و تجهيزات بيشتري است.
اختصاص اعتبار  ۴۰۰ميليون توماني براي مبارزه
غالمرضا قوسي ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسانجنوبی ،اظهار
كرد :بههمراه نماينده مردم شهرس��تانهاي نهبندان و سربيش��ه در
مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار شهرستان و ساير مسئوالن محلي،
بازدي��دي از هجوم پورههاي ملخ صحرايي به مزارع و باغهای منطقه
شوسف ،چاهدراز و چاهداشي شهرستان نهبندان انجام شد.
وي از اختصاص  ۴۰۰ميلي��ون تومان اعتبار براي مبارزه با آفت ملخ
صحرايي به اس��تان خبر داد و افزود :امكانات خودرويي مبارزه با آفت
ملخ صحرايي در نهبندان را نيز افزايش ميدهيم.
رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي خراسانجنوبي بيان كرد :با توجه به
اينكه س��طح آلوده به ملخ صحرايي در شهرستان نهبندان بيشتر از
ساير نقاط استان است ،اما عمليات اجرايي مبارزه با اين آفت پيشرفت
بس��يار خوبي داشته و عملكرد مطلوبي حتي نسبت به ساير استانها
رخ داده اس��ت .قوسي از آمادگي پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به
 ۲۰نفر از كشاورزان بومي محلي براي خريد سمپاش خبر داد.
وي با اشاره به اينكه سال گذشته نيز در منطقه نهبندان درگير آفت
ملخ صحرايي بوديم ،اظهار كرد :پيشبيني هجوم و بازگش��ت دوباره
آنها را در س��الجاري داش��تيم و از چند ماه گذشته نسبت به تهيه
سموم و دستگاههاي سمپاش براي مبارزه اقدام كرديم.

