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روستا ،زراعت و باغبانی
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اخبــــار

صندوقهایزنانمؤثر
در پایدارسازی جامعه روستایی و عشایری

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری
در بخش کشاورزی گفت :صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای زنان
روستایی و عشایری میتوانند نقشی مؤثر در پایدارسازی جامعه روستایی
و عشایری داشته باشند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومی شرکت مادرتخصصی صندوق
حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،جانعلی بهزادنسب در
دیدار با مش��اور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه
فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عش��ایری وزارت جهاد کشاورزی
افزود :این صندوقها با ایجاد پیوندهای مستحکم و همهجانبه در روستاها،
بنیانی مناسب در توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهمکردهاند.
به گفته وی ،شبکهس��ازی منس��جم این صندوقها ب��ا همدیگر و با دیگر
صندوقهای حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی با ه��دف همافزایی در
مس��یر تقویت و تکمیل زنجیره ارزش ،از رویکردهای اساسی این شرکت
مادرتخصصی است.
بهزادنس��ب تصریح کرد :تدوین و بهکارگیری الگوهای مؤثر در کسبوکار
زنان روس��تایی و عشایری و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در
دس��تور کار مشترک ش��رکت مادرتخصصی و دفتر امور زنان روستایی و
عشایری وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
تشکیل ۱۹صندوق شهرستانی و استانی حمایت
از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری
مشاور وزیر در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان
روس��تایی و عشایری وزارت جهاد کش��اورزی نیز در این دیدار اظهار کرد:
با همکاری ش��رکت مادرتخصصی تاکنون  ۱۸صندوق شهرس��تانی و یک
صندوق اس��تانی حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و
عشایری با سرمایه بیش از ۱۴۱میلیارد ریال و سهامداری ۱۳هزار و ۵۹۴
نفر از زنان تشکیل شده است.
فروغالس��ادات بنیهاش��م افزود :آمادگی الزم برای تش��کیل  ۳۴صندوق
شهرستانی و چهار صندوق اس��تانی دیگر وجود دارد؛ چرا که با راهاندازی
صندوقهای زنان روستایی و عش��ایری ،صندوقهای اعتبارات خرد زنان
هویت قانونی و رسمی پیدا کردهاند.
بنیهاشم از تخصیص اعتبارات از سوی معاونت امور زنان و تنظیم خانواده
ریاس��تجمهوری برای امکان تعامل و ارتباط با سازمانهای بینالمللی و
غیردولت��ی خبر داد و گفت :حضور مؤث��ر در عرصههای صنایع تبدیلی و
فرآوری محصوالت کشاورزی و بستهبندی ،برندسازی با دریافت مجوزهای
الزم ،ایج��اد بومبازار و بومگ��ردی ،حضور در نمایش��گاههای بینالمللی،
ساماندهی و راهاندازی فروشگاههای مجازی و توسعه کسبوکارها از جمله
دس��تاوردهای صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان
روستایی و عشایری بوده است.

گام دوم نظام نوين ترويج کشاورزي
با طرح ياوران توليد

رئيس مؤسس��ه آموزش و ترويج کشاورزي در س��فر به استان خوزستان
گفت :هدف از طرح ياوران توليد ،شناس��ايي و رفع مش��کالت بخشهاي
مختلف کشاورزي است.
جلس��ه ياوران توليد با حضور معاون س��ازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
کش��اورزي ،رئيس ،معاونان و مديران سازمان جهاد کشاورزي خوزستان
در اين استان برگزار شد.
در اين جلس��ه معاون سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي اظهار
کرد :در حال حاضر اقتدار کش��ورها با علم و دانش س��نجيده ميش��ود و
وابستگي به منابع در کشورها به وابستگي به دانش تغيير مسير داده است
و کشورهايي که در اين مسير گام برداشتهاند ،در حوزه دانشبنيان قويتر
عمل کردهاند.
به گزارش «س��بزينه» به نقل از روابط عمومي جهاد کشاورزي ،علياکبر
مويدي خاطرنشان کرد :با تعامل و هماهنگي کامل بين حوزههاي اجرايي،
تحقيقاتي ،آموزش��ي و ترويجي و همچنين ارتب��اط تنگاتنگ با نخبگان،
کشاورزان و بهرهبرداران ميتوان بر مشکالت فائق آمد.
وي ب��ا بي��ان اينکه در گام اول نظ��ام نوين ترويج با ايج��اد مراکز جهاد
کش��اورزي ،فاصله کارشناسان و کش��اورزان به حداقل رسيد ،ابراز کرد:
گام دوم برنام��ه نظام نوين ترويج با ابالغ طرح ياوران توليد توس��ط مقام
عالي اين وزارت در سراس��ر کشور شروع ش��ده است و محققان به همراه
کارشناس��ان حوزههاي اجرايي براي حل مش��کالت فن��ي به عرصههاي
کشاورزي اعزام ميشوند.
رئيس مؤسس��ه آموزش و ترويج کش��اورزي در پايان با اشاره به اينکه در
ط��رح ياوران توليد بايد مطالبهگري از حوزه ترويج بيشتر ش��ود ،تصريح
کرد :پايش و پش��تيباني علمي و فني توسط سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي و همچنين پشتيباني لجستيکي توسط سازمانهاي جهاد
کشاورزي موفقيت طرح ياوران توليد را تضمين ميکند.
در ادامه رئيس س��ازمان جهاد کشاورزي خوزستان نيز گفت :تحقيقات و
آموزش حرف اول را در توليد ميزند و محققان با انتقال دانش ميتوانند به
کشاورزان در افزايش توليد کمک شاياني کنند.
خدارحم اميريزاده با بيان اينکه اجراييشدن تحقيقات بسيار مهم است،
افزود :اميدواريم با اجراي طرح ياوران توليد تحولي در توليد محصوالت با
محوريت ترويج ،تحقيقات و کشاورزان پيشرو ایجاد شود.
وي افزود :اس��تان خوزس��تان از محدود اس��تانهايي اس��ت که در زمينه
تحقيقات و آموزش از نظر نيروي انساني و هيئت علمي داراي پتانسيلهاي
بااليي است و اين موضوع انتظارات از اين استان را باال برده.
اميريزاده با اش��اره به اينکه قب ً
ال نيز طرحهاي مش��ابه ي��اوران توليد در
سطح استان خوزستان اجرا شده است ،اظهار کرد :کارشناسان و محققان
اين استان با اين طرح بيگانه نيستند و طرح ياوران توليد نسل جديدي از
کارهايي است که پيش از اين انجام شده.

رشد 15درصدي توليد طالي سرخ
در راه است

عضو شوراي ملي زعفران گفت :با توجه به افزايش سطح زير کشت زعفران،
پيشبيني ميشود توليد اين محصول  10تا 15درصد افزايش يابد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علي حسيني از
ثبات قيمت طالي سرخ در بازار خبر داد و گفت :هماکنون حداقل نرخ هر
کيلو زعفران ششميليون و 500هزار تومان و حداکثر  10تا 10ميليون و
500هزار تومان است.
حداکثر نرخ هر کيلو زعفران 10ميليون و 500هزار تومان
او افزود :با توجه به شيوع ويروس کرونا و کاهش قدرت خريد خانوار ،بازار
داخلي و صادراتي زعفران در رکود به سر ميبرد.
حس��يني با اشاره به اينکه صادرات زعفران کماکان ادامه دارد ،بيان کرد:
با توجه به گس��ترش ويروس کرونا ،روند صادرات اين محصول نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل کند اس��ت و با وجود این ،نميتوان انتظار رشد
صادرات را داشت.
عضو ش��وراي ملي زعفران درباره آينده توليد زعف��ران بيان کرد :با توجه
به افزايش س��طح زير کش��ت زعفران ،توليد این محصول همهساله  10تا
15درصد افزايش مييابد و به طور کلي تا ورود به فصل برداشت نميتوان
ارزيابي دقيقي از ميزان توليد داشت.
حسيني در پايان با تأکيد بر اين مسأله که رقم توليد زعفران بايد محرمانه
باشد ،تصريح کرد :محرمانهبودن رقم توليد زعفران به نفع کشور است ،چرا
که سودجويان با سوءاستفاده از انبوه زعفران در کشور به دنبال خريد این
محصول با قيمت نازل هستند؛ در حالي که هيچ کشوري قادر به رقابت با
زعفران توليدي ايران از لحاظ کيفيت و قيمت نيست.

افزایش تولید و رونق اشتغال از دستاوردهای تکمیل طرح550هزار هکتاری خوزستان و ایالم است

افزایش3/5ميليونتنيتولیداتکشاورزی
با اجرای طرح رهبری

سبزینه ساسان ناصريزاده

اجرای طرح احی��ای 550هزار هکتار از اراضی
خوزس��تان و ایالم موسوم طرح رهبری تحولی
ش��گرف در بخش کشاورزی این مناطق ایجاد
کرده اس��ت .این ط��رح ضمن ایجاد اش��تغال
گس��ترده در مناطق یاد شده و باالبردن سطح
امنیت در مناطق مرزی ،س��بب افزایش تولید
محصوالت کشاورزی ش��ده است .طبق گفته
مديرعامل مؤسسه جهاد نصر ،ميزان توليدات
کش��اورزي در سال ش��ـروع طرح ( )1387در
محدوده فـاز اول ح��دود يکميليون و 75تن
بوده اس��ت که در س��ـال زراعـ��ي  98-97از
250هزار هکت��ار از اراضي م��ورد بهرهبرداري
حدود5/25 ،ميليون تن محصول برداشت شده
که نشاندهنده افزايش 3/5ميليون تني تولید
محصوالت کشاورزی نسبت به سال پايه است.
باید گفت انقالب اس�لامي ايران با ش��عار رفع
محرومي��ت و حماي��ت از مس��تضعفان و ب��ا
پشتيباني قاطع و گسترده اين اقشار به پيروزي
رس��يد .پس از آن بنيانگذار جمهوري اسالمي
ايران در تاريخ 27خ��رداد  1358فرمان ايجاد
جهاد سازندگي را صادر کردند .هدف از تشکيل
اين نهاد تس��ريع در روند اقدامات و براس��اس
آنچه در تارنماي رس��مي اين نهاد درج ش��ده
اس��ت «مبارزه با فقر بهجا مانده از رژيم سابق»
بوده است.
همچنين افزايش توليدات کشاورزي ،عمران و
آباداني در روس��تاها نيز از ديگر داليل تشکيل
جهاد س��ازندگي بود .جهاد س��ازندگي بعدها
ب��ه وزارتخان��هاي در دولت ارتق��اء يافت و در
س��ال 1379با وزارت کشاورزي ادغام شده و با
نام وزارت جهاد کشاورزي فعاليت خود را ادامه
داد .هدف از انجام اين اقدام س��امان بخشيدن
به بخش کش��اورزی ،ح��ذف موازيکاريها و
تجمع امور زراعي و توس��عه و عمران روستايي
بوده اس��ت .هر چند برخي از کشاورزان نسبت
به نب��ود برنامه در کاش��ت محصوالت گياهي
انتق��اد دارند؛ ام��ا وزارتخانه جهاد کش��اورزي
رس��الت خود را تأمين امنيت غذايي مردم در
چهارمح��ور ازجمله مديريت بر ب��ازار عرضه و
مس��ائل اقتصادي توليد ميداند .وزارت جهاد
کشاورزي در توس��عه و اجراي طرح 550هزار
هکت��اري احي��ای اراض��ي خوزس��تان و ايالم
نقش مهمي داش��ته و عمده طرح برعهده اين
وزارتخانه اس��ت .اين طرح پس از س��فر رهبر
انقالب به خوزس��تان و بهمنظور ايجاد اشتغال
و به زيرکش��ت رفتن زمينهاي رهاشده بعد از
جنگ صورت پذيرفت.
اجراي مرحله اول اين پروژه در خوزس��تان به
پايان رس��يده اس��ت و مرحله دوم نيز براساس
گفتهها احتماالً تا سال 1400به اتمام برسد .هر
چند انجام بخش نخس��ت نيز پر پيچ و خم بود
و عواملي مانند ناچيز بودن اعتبارات پيشرفت
طرح را با کندي مواجه س��اخت تا اينکه پس
از س��فر رئيسجمه��ور 1/5ميلي��ارد تومان از
محل صندوق توسعه ملي به توسعه اين برنامه
اختصاص يافت.
محمدجواد صالحينژاد ،مديرعامل مؤسسه جهاد
نص��ر (مجري اجراي طرح 550ه��زار هکتاري)،
با اش��اره به اج��راي مرحله اول ط��رح 550هزار
هکتاري به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :طرح
احي��اي اراض��ي 550هزار هکتاري دش��تهاي
خوزستان و ايالم حاصل مصوبات سفر مقام معظم
رهبري در سال 1375به استان خوزستان است
و عمليات اجرايي مرحله اول طرح در س��طحي
معادل 295هزار هکتار به اتمام رس��يده اس��ت
که در س��ال زراع��ي 285 ،99-98هزار هکتار از
اين اراضي به زيرکش��ت رفتن��د .او افزود :مرحله
نخست اين طرح با مشارکت بالغبر 121شرکت
پيمانکاري33 ،شرکت تأمينکننده40 ،شرکت
مش��اور و متوس��ط هفتهزار و 850نفر نيروي
انساني در س��ال اجرايي و عمليات آنها به اتمام
رس��يده .طرحهاي مرحله اول در20شهرس��تان

استان خوزستان و س ه شهرستان استان ايالم اجرا
شده است .صالحينژاد درخصوص دستاوردهاي
مرحله اول بيان کرد :ايجاد اشتغال در دوره اجرا
بهطور متوسط هفتهزار و 850تن بوده و ايجاد
اش��تغال مس��تقيم در زمان بهرهبرداري حدود
79هزار نفر بود .ضمن آنکه در زمان بهرهبرداري
براي 82هزار تن اشتغال غيرمستقيم ايجاد شد.
کاهش 35درص��دي راندمان مص��رف آب قبل
از اجراي طرح و رس��يدن آن بهطور متوس��ط به
60درصد ازجمله ديگر نتايج طرح بوده که حدود
885ميلي��ون مترمکعب در س��ال صرفهجويي
بههمراه خواهد داشت.

84ش��رکت پيشبيني شده براي اراضي استان
خوزستان تعداد 81شرکت با 13هزار و 669نفر
عضو فرآيند ساماندهي و تشکيل آن را به اتمام
رس��انده و ميزان 245هزار و 157هکتار اراضي
تحتپوش��ش اين ش��رکتها ق��رار گرفتند .از
مجم��وع 295هزار اراضي ف��از يکطرح ،براي
99درصد اراضي شرکتهاي تعاوني توليد شده
اس��ت .صالحينژاد در زمين��ه اقدامات صورت
گرفته در فاز دوم طرح 550هزار هکتاري اذعان
داش��ت :تعيين اراضي فاز دوم طرح در س��طح
255هزار هکتار ،تهي��ه جدول تخصيص آب و
همچنين مطالع��ات درمورد نوع اراضي صورت

بازگشتبهروستا
طرح 550هزار هکتاري موجب بازگشتن عدهاي از شهرنشینان به روستا نيز شده است.
محمدرضا عبيات ازجمله اين افراد بوده که به اميد يافتن زندگي بهتر در شهر ،دهستان خود را
رها کرده بود ،اما حاال در روستا مشغول به کار است .او ميگويد :سالها پيش بهدليل غيرقابل
کشت بودن زمينها ،اينجا را ترک کرديم ،اما حاال به لطف اين طرح و اقدامات انجام شده،
ساالنه سود نسبتاً خوبي از کشاورزي بهدست ميآوريم .جهاد کشاورزي خوزستان تاکنون
اقدامات ارزندهاي در زمينه افزايش توليدات کشاورزي استان و همچنين توسعه مکانيزاسيون،
برگزاري کالسهاي توجيهي ،استفاده از فناوريهاي روز دنيا براي کاهش مصرف آب و بهرهوري
بهتر از محصوالت انجام داده است .طرح 550هزار هکتاري موجب رونق گرفتن زراعت در استان
شد ،اما همچنان نيز برخي کشاورزان نسبت به نبود خريدار و برنامه براي کشت از سوي جهاد
کشاورزي منتقد هستند که الزم است تا نسبت به اين مسأله توجه بيشتري شود.

مديرعامل مؤسس��ه جهاد نصر ميزان توليدات
کش��اورزي در سال ش��ـروع طرح ( )1387را
در مح��دوده فـ��از اول ح��دود يکميلي��ون و
75تن عنوان کرد و اظهار داش��ت :در س��ـال
زراعـ��ي  98-97از 250ه��زار هکتار از اراضي
م��ورد بهرهب��رداري ح��دود5/25 ،ميليون تن
محصول برداشت شده که نشاندهنده افزايش
3/5ميليون تني نسبت به سال پايه است.
اين مق��ام مس��ئول تصريح ک��رد :ازمجموعه

پذيرفته که به امضاي مش��ترک معاونان وزارت
جهاد کشاورزي و وزارت نيرو نيز رسيده است.
هزينه اجرای طرح 550هزار هکتاري
چقدر است؟
او درخص��وص قال��ب فرمته��اي م��ورد نظر
سازمان برنامه و بودجه کشور بيان داشت :انجام
برآورد اوليه اعتبار ش��بکههاي اصلي توس��ط
وزارت ني��رو ش��امل اح��داث کانالهاي اصلي

و خط��وط انتق��ال آب بهط��ول 429کيلومتر،
احداث ايس��تگاههاي پمپاژ شامل 107واحد،
احداث ش��بکههاي اصلي آبياري و زهکشي در
سطح 250هزار و 903هکتار با مبلغ برآوردي
103هزار و 840ميليارد ريال است.
صالحينژاد ادامه داد :برآورد اعتبار موردنياز براي
احداث ش��بکههاي فرعي آبياري و زهکشي در
سطح 225هزار هکتار ،اجراي زهکشي زيرزميني
در س��طح 196ه��زار و  803هکت��ار و تجهيز و
نوسازي اراضي در سطح 191هزار و 403هکتار
با مبلغ برآوردي 103ه��زار و 300ميليارد ريال
برمبناي فهرس��ت بهاي س��ال  1397مشخص
شده است .مديرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت:
تعيين اراضي اولويت اول در سطح 50هزار هکتار
از اراضي ،تأمين آب ش��ده و فاز دوم طرح جهت
اجرا در س��ال  99و با برآورد اعتبار بهروز ش��ده
52هزار و 328ميليارد ري��ال ،معادل 33هزار و
711ميليارد ريال س��هم وزارت جهاد کشاورزي
و 18هزار و 617ميلي��ارد ريال براي وزارت نيرو
است .تعيين اراضي اولويت دوم در سطح 39هزار
هکتار از اراضي تأمين آب ش��ده ف��از دوم طرح
جه��ت اجرا در مدت دو س��ال ،با اعتب��ار بهروز
ش��ده 55هزار و 48ميليارد ريال ،معادل 26هزار
و 725ميليارد ريال سهم وزارت جهاد کشاورزي
و 28هزار و 323ميلي��ارد ريال براي وزارت نيرو
بوده که به امضاي مشترک معاونان وزارت جهاد
کشاورزي و وزارت نيرو رسيده است.
خوزستان رتبه اول کشاورزي را
در کشور دارد
مدير جهاد کش��اورزي خوزستان هم ما با بيان
اينکه جهاد کشاورزي خوزستان نقش مهمي
در توسعه کش��اورزي خوزستان داشته گفت:
پيشبيني ميشود امسال مقدار کل توليد گندم
که يکي از محصوالت مهم و راهبردي کش��ور
حساب ميشود ،به يکميليون و 900هزار تن
برسد .ضمن آنکه پارسال مقدار يکميليون و
300هزار تن گندم از کشاورزي خريداري شد.
خدارحم اميريزاده افزود :هماکنون خوزستان
16درص��د کل گندم کش��ور را تأمين ميکند.
در همين حال مقدار توليد کلزا در خوزس��تان
در س��ال زراعي گذشته 49هزار تن بوده است.
برنج ،چغندرقند و نيشکر نيز که از محصوالت
کش��اورزي مهم براي کشور به حساب ميآيند
به ميزان خوب و قابلتوجهی کش��ت ميشوند
که به بس��ياري از اس��تانهاي ديگر کش��ور و
حتي براي خارج نيز صادر ميش��وند و اکنون
خوزستان رتبه اول کشاورزي در کشور را دارد
که پس از اجرا طرح 550هزار هکتاري این مهم
محقق شد.

درخواست 2هزار میلیارد تومان تسهیالت
برای کسبوکارهای کشاورزی آسیبدیده از کرونا
۲۰هزار میلیارد ریال درخواس��ت تسهیالت
مورد نیاز متقاضیان آس��یبدیده از کرونا در
بخش کشاورزی تاکنون از استانها دریافت
شده است.
مدی��رکل دفتر ام��ور اقتص��ادی وزارت جهاد
کش��اورزی با اعالم این خبر گف��ت :از تعداد
درخواس��تهای ارائهش��ده تاکنون دوهزار و
 ۶۷۷درخواست با مجموع 1881میلیارد ریال
از س��وی افراد بیمهشده در کس��بوکارهای
کش��اورزی خس��ارتدیده از وی��روس کرونا
در س��امانه «کارا» ب��رای دریافت تس��هیالت
ب��ا کارمزد ۱۲درص��دی ثبتن��ام کردهاند .به
گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ایان��ا ،محمد
خالدی افزود :درخواس��ت فع��االن فاقد بیمه
در کس��بوکارهای کش��اورزی آس��یبدیده
از کرون��ا برای تس��هیالت نیز در اس��تانهای
کش��ور به ۱۷هزار و  ۶۲۱نفر رسیده است .وی
اظهار کرد :از تعداد درخواس��تهای ثبتشده
در س��امانه کارا ،دوهزار و  ۲۷۰فقره پرونده با
مبلغ ۱۵۸۱میلیارد ریال و با اش��تغال ۱۳هزار
و  ۳۰۸نف��ر در مرحل��ه بررس��ی بانک عامل
ب��وده و مبل��غ 35/5میلیارد ری��ال تاکنون به
آنها تسهیالت پرداخت ش��ده است .مدیرکل
دفتر ام��ور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی
گف��ت۱۵ :درص��د ثبتنامها ب��رای دریافت

تسهیالت اشخاص بیمهشده در کسبوکارهای
آسیبدیده بخش کشاورزی از استان مازندران،
۱۰درصد اردبیل و هفتدرصد استان آذربایجان
غرب��ی و کمترین ثبتنامها مربوط به قم بدون
ثبتنام و سیس��تان و بلوچس��تان و خراسان
ش��مالی اس��ت .وی در عین حال تصریح کرد:
بیشترین درخواست برای دریافت تسهیالت
بانکی با کارمزد ۱۲درصدی برای زیررستههای
مرغداری با ۴۳درصد ،پرورش مرغ ۱۷درصد و
کشتارگاههای طیور و مرغ ۱۴درصد و کمترین
برای زیررس��تههای پرورش بوقلمون ،پرورش

بلدرچین و ف��روش خردهفرآوردههای دریایی
بدون ثبتنام بودهاند.
خالدی درباره چگونگی روند پرداخت تسهیالت
ب��ه اش��خاص بیمهنش��ده در کس��بوکارهای
کشاورزی نیز گفت :تا کنون  ۲۱استان ۱۷هزار
و  ۶۲۱درخواس��ت اشخاص بیمهنشده به مبلغ
 ۲۰۵۸۸میلیارد ریال تسهیالت به وزارت جهاد
کش��اورزی فرس��تادهاند و این اس��امی را برای
بارگذاری در سامانه کارا ارسال کردهایم .مدیرکل
دفتر امور اقتص��ادی وزارت جهاد کش��اورزی
خاطرنش��ان کرد :کس��بوکارهای کشاورزی

آس��یبدیده از کرونا با عنوان رسته چهاردهم
در خردادم��اه به فهرس��ت وزارت تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعی برای ثبتنام در س��امانه کارا و
به منظور دریافت تس��هیالت برای اش��خاص
بیمهش��ده و فعال در ای��ن واحدهای تولیدی
اضافه شد .وی رسته چهاردهم کسبوکارهای
آسیبدیده از کرونا را شامل واحدهای پرورش
مرغ گوش��تی و مرغ مادر گوشتی ،مراکز تولید
محص��والت گلخانهای س��بزی و صیفیجات
صادرات��ی و مراکز تولید عرض��ه گل و گیاهان
زینت��ی و ماهیان زینتی عن��وان کرد .خالدی
گف��ت :با وجود زمان مح��دود برای متقاضیان
بخش کشاورزی ،میزان درخواستها در حوزه
کش��اورزی برای دریافت تس��هیالت در حال
افزایش است و با این حال ،فرآیندهای بارگذاری
و پرداخ��ت تس��هیالت در بانکه��ا بهکندی
پی��ش م��یرود .وی یک��ی از مهمترین دالیل
کن��دی پرداخت تس��هیالت را عدم تخصیص
منابع تس��هیالتی کرونا به بانک کشاورزی به
عنوان تنها بانک تخصصی بخش کش��اورزی
دانس��ت و تأکید کرد :درخواست افزودهشدن
بانک کش��اورزی به فهرست بانکهای عامل و
تخصیص منابع بخش کشاورزی به این بانک،
به بانک مرکزی ارسال و قول مساعد برای این
کار داده شده است.

پیشخــوان
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه:

کشت دانه روغنی گلرنگ
در دستورکار است

سرپرست مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان کرمانشاه گفت :در
راس��تای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای ابالغی وزارت
جهاد کش��اورزی با ه��دف افزایش ضری��ب خوداتکای��ی در تولید
محص��والت اس��تراتژیک از جمله دانههای روغنی در (س��ال زراعی
 ،)99-98برنامه توسعه کشت گلرنگ پاییزه با تأکید بر رعایت تناوب
زراعی و جایگزینی کش��ت دیرهنگام گندم پس از ذرت تابس��تانه،
بهینهسازی مصرف آب ،استفاده مناسب از اراضی حاشیهای و لبشور
و نیز تضمین برگشت سرمایه در دستور کار این مدیریت قرار گرفت.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرن��ا ،ابراهیم دارایی اف��زود :برابر
بررس��یهای کارشناس��ی ،مطالعات فن��ی و کاربردی و مش��ارکت
کش��اورزان۹ ،هکتار از اراضی شهرس��تان کرمانش��اه به کش��ت این
محص��ول اختصاص یاف��ت .سرپرس��ت مدیریت جهاد کش��اورزی
شهرستان کرمانشاه با اش��اره به مقاومت گیاه گلرنگ به شوری ابراز
کرد :از آنجایی که گلرنگ گیاهی مقاوم به ش��وری ،خش��کی هوا و
سرماس��ت و نیاز آبی و هزینه تولید آن به مراتب بسیار کمتر از گندم
ب��وده ،امکان اس��تفاده از گل آن به عنوان گیاهرن��گ و دانه آن برای
روغنکشی و مصرف خوراکی میسر و جایگزینی مناسب پس از کشت
ذرت تابس��تانه و کاشت در اراضی حاشیهای و فقیر است .وی افزود:
در شرایط مطلوب رشد ،عالوه بر دانه در هر هکتار  ۵۰تا ۷۰کیلوگرم
امکان برداشت گل این گیاه وجود دارد .دارایی عنوان کرد :برابر بررسی
انجامشده ،برداشت این محصول از اوایل خرداد از شهرستان کرمانشاه
آغاز میش��ود و با توجه به تاریخهای کاش��ت تا پایان تیرماه در این
منطقه ادامه دارد .سرپرس��ت مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان
کرمانش��اه گفت :امس��ال بیش از ش��ش تن دانه محصول گلرنگ در
این شهرستان برداشت شد .گفتنی است ،قیمت تضمینی خرید این
محصول از قرار هر کیلو چهارهزار و  ۸۵۰تومان است.

آبیاری نوین و مدیریت بهینه
مصرف آب در بخش کشاورزی

خشکس��الیهای پیاپی و کمبود نزوالت آسمانی همواره مهمترین
دغدغه کش��اورزان و مس��ئوالن بوده که امروز با بازشدن پای علم و
فناوری به تمام بخشها از جمله کشاورزی ،آبیاری نوین راهی مؤثر
برای مدیریت بهینه مصرف آب و ضامنی برای تحول و پیش��رفت در
این بخش است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،بحران کمآبی
در سالهای اخیر باعث شده است شاهد گسترش و توجه به اجرای
س��امانههای آبیاری تحت فشار در کش��ور باشیم و در این زمینه نیز
دولت تسهیالت بسیار خوبی برای حمایت از کشاورزان برای تبدیل
زمینهای دیم به آبی پرداخت میکند .به گفته کارشناس��ان بخش
آب و خاک ،اجرای س��امانههای آبیاری نوین تابع شرایطی همچون
وضعیت اقلیمی ،وضعیت منابع آبی ،وضعیت توپوگرافی ،مشخصات
خاک ،شرایط اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت نیروی انسانی ،وضعیت
بهرهبرداری و نگهداری و هزینههای اجرایی است .اجرای سامانههای
آبیاری تحت فشار در مناطق گرمسیری با توجه به محدودیت آبهای
جاری و کمبود نزوالت آسمانی ،دغدغه مسئوالن و کشاورزان را برای
تأمی��ن آب برطرف کرده و همین امر باعث ش��ده اس��ت این روزها
کش��اورزان به فکر اجرای این س��امانه در زمینهای کشاورزی خود
ب��رای تأمین آب موردنیاز باش��ند .اجرای س��امانههای نوین آبیاری
عالوه بر باالرفتن راندمان بخش کشاورزی و افزایش محصول ،باعث
استفاده بهینه از نعمت خدادادی آب نیز میشود .در سالهای اخیر
در سایه رویکرد ویژه دولت تدبیر و امید ،به تبدیل روشهای آبیاری
سنتی به روشهای نوین آبیاری در کشورمان بهویژه در مناطق غرب
کشور توجه میشود و به یمن اجرای سامانه گرمسیری ،شاهد تحولی
بزرگ و انقالبی عظیم در بخش کش��اورزی در شهرستانهای غربی
کرمانشاه و بهخصوص شهرستان مرزی قصرشیرین هستیم.
مزایای استفاده از روشهای نوین آبیاری در بخش کشاورزی
در روشهای آبیاری س��نتی همیشه کش��اورزان دغدغه آب یا بارش
نزوالت را دارند ،اما با اجرای س��امانههای نوین آبیاری ش��اهد توسعه
بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری محصوالت کشاورزی هستیم .در
روشهای آبیاری نوین (تحت فش��ار) آب به صورت بارانی یا قطرهای
توسط نیروی پمپ تحت فشار قرار میگیرد و سپس به مزارع هدایت
و استفاده میش��ود که با توجه به راندمان باالی این روشها در کنار
س��ایر مزایای آن ،میتوان از آب محدود موجود س��طح بیشتری از
اراضی را کش��ت کرد .یکنواختی پخ��ش آب در زمینهای ناهمگن،
امکان آبیاری در اراضی ناهموار و ش��یبدار ،انجام آبیاریهای سبک
یا سنگین ،تسهیل در خودکارش��دن آبیاری ،امکان پخش همزمان
کود و س��م به هم��راه آب موردنیاز و نیاز کمتر به نیروی انس��انی ،از
مزایای اس��تفاده از سامانه آبیاری تحت فش��ار است .طبق آمارهای
کارشناسان بخش کشاورزی ،از ۱۰۰درصد زمینهای کشاورزی دنیا
فق��ط ۱۵درصد این زمینها با روشهای نوین آبیاری میش��وند که
نیمی از تولید محصوالت کش��اورزی و غ��ذای مردم جهان از همین
زمینهای آبی حاصل میشود و این اهمیت سامانههای نوین آبیاری
را برای همگان ثابت میکند.
اجرای سامانههای نوین آبیاری
در ۴/۲میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور
طبق آخرین گزارش مجری طرح توس��عه سامانههای نوین آبیاری
وزارت جهاد کش��اورزی ،تاکنون این طرح در دومیلیون و  ۴۰۰هزار
هکتار از اراضی مدرن و سنتی اجرا شده است .عباس زارع افزود :طرح
توسعه سامانههای نوین آبیاری به دلیل اینکه بیشترین اثربخشی را
در افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک و تقویت امنیت غذایی کشور
دارد ،جهش خوبی از س��ال  ۹۵تاکنون داشته است .وی اظهار کرد:
پیش از اذن مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی
در سال  ،۹۵هر سال ۵۶هزار هکتار پیشرفت پروژه داشتیم ،اما پس
از حمایتهای مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسالمی ،هر سال
به طور متوسط ۱۵۰هزار هکتار از اراضی به سامانههای نوین آبیاری
مجهز میشوند که جهش ۳۰۰درصدی را نشان میدهد.
تجهیز۲۸هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کرمانشاه
به سامانههای نوین آبیاری
طبق گفته رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه ،یکی از
اقدامهای زیربنایی و ماندگار دولت در راستای توسعه بخش کشاورزی
تجهیز ۲۸هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این استان به سامانههای
نوین آبیاری بوده است .نوربخش حاتمی افزود :تا پایان سال  ۹۸بیش
از ۷۸هزار هکتار از اراضی اس��تان کرمانش��اه به س��امانههای آبیاری
تحت فش��ار مجهز شده که این آمار نشان میدهد تقریبا ۳۵درصد از
سیس��تمهای نوین آبیاری در این استان در دولت تدبیر و امید محقق
شده است .استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰هزار هکتار زمین کشاورزی
و تولید س��االنه بیش از چهارمیلی��ون و ۴۰۰هزار تن انواع محصوالت
کش��اورزی ،دامی و باغی یکی از قطبهای کش��اورزی کش��ور است.
تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه تحت فشار با توجه به کمبود منابع
آبی و استفاده بهینه آن در دستور کار قرار گرفته است که این مهم به
صورت گسترده از ابتدای روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و در راستای
تحقق منویات رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته
است؛ از این رو ،تاکنون در قصرشیرین طبق آمارهای موجود ۱۰هزار و
 ۴۵۰هکتار از اراضی پایاب سدها و همینطور طرح سامانه گرمسیری
و ش��بکههای خوداجرای کشاورزان به آبیاری تحت فشار تجهیز شده
و این ارمغان بزرگ دولت در این منطقه مرزی برای مرزنشینان است.

