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اصنافوکشاورزی

دریاچه ای که نیست

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

دریافت عوارض از محصوالت جالیزی راه حل نیست

عکس :ایرنا


آخرینخبر

 ۲میلیون راس دام روی دست عشایر مانده است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران متحرک عش��ایر گفت:
بنابر آمار  ۲میلیون راس روی دست عشایر مانده که هر چه
سریعتر باید ترتیباتی برای عرضه آن اتخاذ شود .فضل خرم
گفت :قیمت کنونی هر کیلو دام زنده  ۷۴تا  ۷۶هزار تومان و
الشه در کشتارگاه  ۱۴۰تا  ۱۶۵هزارتومان است .درحالیکه
پشتیبانی امور دام به منظور حمایت از تولیدکنندگان هر کیلو
دام را  ۸۵ه��زار توم��ان خری��د تضمینی میکند .به گفته او،
بنابر آمار  ۲۶تا  ۲۷هزار راس دام عشایر خرید تضمینی شده
است ،اما به سبب تاخیر پرداخت وجه در دامهای خریداری
ش��ده این موضوع روند کار را با کندی مواجه کرده اس��ت.
خ��رم میگوید :ه��م اکنون  ۲میلیون راس دام عمدتا میش
و بزغاله روی دس��ت عش��ایر مانده که باید ترتیب عرضه آن
به بازار اتخاذ ش��ود تا با کاهش فش��ار بر جامعه عشایر شاهد
کش��تار دامهای آبس��تن نباشیم .مدیرعامل اتحادیه تعاونی
دامداران متحرک عشایر گفت :گرچه برای صادرات دام به

اس��تانها تدابیر خوبی اتخاذ ش��ده است ،اما معتقدیم که در
ش��رایط فعل��ی از لحاظ اقتص��ادی و امنیت غذایی صادرات
صرفه اقتصادی ندارد؛ لذا به طور جدی دنبال آن نیس��تیم،
تنه��ا طی برنامه ریزی م��دون میخواهیم برای ایام پایانی
س��ال ذخی��ره کنی��م .به گفته او ،با توجه ب��ه تاخیر پرداخت
دام های خرید تضمینی ش��ده ،معاونت امور دام نظرش بر
آن اس��ت که بخش��ی از طریق نهاده و بخش دیگر پول نقد
تامین ش��ود .بنابر پیگیری و رایزنیهای اخیر معاون برنامه
ری��زی و اقتص��ادی وزارت جهاد قول دادند که  ۲۰۰میلیارد
تومان تس��هیالت با نرخ  ۱۰درصد و  ۵۰۰میلیارد تومان ۳
درصد در اختیار ما قرار دهند تا براس��اس آن اقدام به تولید
ق��راردادی  ۵۰۰ه��زار راس دام کنیم .پیش از این نیز رئیس
انجمن صنفی گاوداران گفته بود  ۵۰۰هزار راس دام سنگین
مازاد در کشور داریم که بخشی از آن باید به بازارهای هدف
صادر شود تا تولید دچار آسیب نشود.

وزارتجهادکشاورزیباتعیینعوارض
محص��والت جالی��زی و محدودیت
کش��ت محصوالت آبب��ر ،به دنبال
اجرای مصوبه الگوی کش��ت در تمام
استانهای کشور است .گرچه مصوبه
الگویکشتسال۸۸ابالغشد،امابنابه
دالیلمتعددطیاینسالهااجرانشده
است.ساداتینژادوزیرجهادکشاورزی
از ابتدا که سکان دار این وزارتخانه شد،
اجرای الگوی کش��ت را یکی از برنامه
ه��ایج��دیاعالمکرد.اوگفت:مصوبهالگویکش��تبهروز
رسانی شده و به تمامی استان ها ابالغ می شود .ساداتی نژاد می
گوید :با ایجاد مشوق ها تالش می کنیم تا کشاورزان با رعایت
الگویکشت،استفادهبهینهازمنابعپایهداشتهباشند.وزارتجهاد
برایکنترلبازارواجرایمصوبهالگویکشت،گامنخستخود
مبنیبرتعیینعوارضمحصوالتجالیزیگوجهفرنگیوپیازرا
برداشت ،درحالیکه نمایندگان این امر را بر خالف سیاست های
اقتصادمقاومتیمیدانندومعتقدندکهاینموضوعمنجربهضرر
و زیان کشاورزان می شود.

دریاف�تع�وارضازمحص�والتجالی�زیراهحلالگوی

کشتنیست

جاللمحمودزادهنایبرئیسکمیس��یونکش��اورزیمجلس
گف��ت :براس��اس قان��ون ۶،ماه قبل دولت ع��وارض صادرات
محصوالت کش��اورزی را به کش��اورزان باید اعالم کند ،اعالم
یکباره قیمت در زمان کوتاه قانونی نیست .به گفته او ،دریافت
عوارضازمحصوالتکشاورزیمنجربهضرروزیانکشاورزان
و رهاشدن اراضی و باغات شده است ،این موضوع هیچ ارتباطی
بهاجرایالگویکشتندارد.محمودزادهمیگوید:اجرایمصوبه
الگوی کشت با پرداخت نهاده ،تسهیالت ارزان قیمت و مشوق
هایتولیدبهکشاورزانمیسرمیشود،لذادریافتعوارضبرای
محصوالتکشاورزیووادارکردنکشاورزانراهحلاجرایاین
سیاست نیست .نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت :اگرچه
وزیر جهاد اعالم کرده که امس��ال الگوی کش��ت در کشور اجرا
می شود ،اما به سبب عدم پرداخت یک رالخ تسهیالت سرمایه

پیشبینی برداشت بیش از ۱۵هزار تن پسته از باغات استان مرکزی
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
از برداشت بیش از  15هزار تن پسته از باغات این منطقه
خبر داد .علی اصغر زارعی اظهار کرد :با توجه به وجو برخی
مزیت های نسبی در بعضی از مناطق استان و در مقابل،
بحران خشکس��الی ،یکی از سیاس��ت های وزارت جهاد
کشاورزی کشت و پرورش ارقام اقتصادی با نیاز آبی کم
است که در این راستا درخت پسته یکی از درختان دارای
تحملنسبت بهشوریومقاوم بهکم آبیاست.وی افزود:
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،منطقه زرندیه و ساوه
و سایر شهرستان های استان از شرایط اقلیمی مناسبی
جهت توسعه باغات پسته برخوردار است و در سال های
اخیر کشاورزان شهرستان نیز توجه ویژه ای به کشت و
پرورش این محصول داشته اند و هر سال شاهد افزایش
سطح کشت این محصول در منطقه هستیم .

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان مرکزی
تصریح کرد :در حال حاضر تنها منطقه کشت و پرورش
پسته در استان مرکزی ،شهرستان زرندیه است که از این
حیث این شهرستان قطب تولید محصول پسته محسوب
می ش��ود .زارعی با اش��اره به حدود  ۱۴۳۰۰هکتار سطح
کشت باغات پسته بیان کرد :از این سطح ۲۱۰۰ ،هکتار
نابارور و  ۱۳۲۰۰هکتار بارور است ،زمان برداشت پسته
در استان اواسط شهریور ماه تا پایان مهرماه است .مدیر
باغبانی س��ازمان بیان کرد :از هر هکتار باغ پس��ته بارور
به طور متوسط حدود  ۱۳۰۰کیلوگرم محصول خشک
برداشت می شود و محصول برداشت شده بالفاصله به
ترمینال های ضبط پس��ته و س��طح استان منتقل و پس
از پوس��ت گیری ،خش��ک کردن و درجه بندی محصول
خش��ک بدس��ت می آید که در بازارهای داخل و خارج از

کشور به فروش می رسد.
وی با اشاره به ارقام پسته منطقه گفت :عمده ارقام پسته
کش��ت ش��ده در منطقه ،ارقام احمد آقایی ،اکبری و کله
قوچی هس��تند که با توجه به اقلیم خاص منطقه زرندیه
و س��اوه و خاک حاصلخیز آنها ،محصولی با مغز س��بز و
کیفیتبسیارعالیبدستمیآید.مدیرامورباغبانیاستان
مرکزی افزود :با توجه به کیفیت باغات پس��ته اس��تان و
کیفیت محصول تولیدی ،بیش از ۶۰درصد از محصوالت
قابلیت صادراتی دارند که به کشورهای مختلف اروپایی و
آسیایی صادر می شوند .حدود هزار هکتار از باغات پسته
استان دارای گواهی ارگانیک از شرکت  BCSآلمان بوده
و تحت نظارت آن ش��رکت تولید انجام می دهند که با
قیمتی حداقل  ۴۰درصد بیشتر از محصوالت معمولی به
کشورهای اروپایی صادر می شود.

دولت با گندم کاران تسویه حساب کامل کرد
س��خنگوی دول��ت خبر داد ک��ه تمام دیون گندم کاران
پرداخت ش��ده اس��ت .علی بهادری جهرمی در حاش��یه
جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه در جلس��ه امروز هیات دولت گزارش س��فر رئیس
جمهور به نیویورک و همچنین گزارش س��فر اربعین و
س��فرهای زیارتی پایان صفر ارائه ش��د ،اظهار کرد :در
حاشیه اخبار خوب و مثبت متاسفانه حادثه تلخی داشتیم
و اقدامات س��ازماندهی ش��دهای با بهره برداری از بستر
رسانههای معاند و با برنامه ریزی قبلی انجام شد که البته
م��ردم خیل��ی زود ص��ف خود را از آنها جدا کردند .وی با
اشاره به ارائه گزارشهای مختلف در مورد ناآرامیهای

اخیر اظهار کرد :وزیر اطالعات گزارشی از پشت پرده این
اقدامات و همکاری رسانههای معاند ارائه کرد .شهردار
تهران ،وزیر بهداشت و اقتصاد نیز گزارشی از خسارات
وارده به اموال عمومی از جمله آمبوالنسها و بانکها را
هم ارائه کردند .مقرر شد دستگاههای اجرایی از طریق
مراجع حقوقی پیگیر جبران خس��ارت به اموال عمومی
از سوی عامالن و مشوقان آن باشند.
وی همچنین گفت :با جدا سازی مردم از صف اغتشاش
گران امید است که آرامش هر چه زودتر به کسب و کار
عموم��ی چ��ه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی
باز گردد.و بتوانیم جبران خسارات را از عامالن ،مسببان

و کس��انی که تهییج کردهاند دریافت کنیم .س��خنگوی
دول��ت در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به
تس��ویه حس��اب کامل با گندم کاران ،گفت :در برداشت
و خرید تضمینی گندم رکورد شکنی شده است و تمام
دیون گندم کاران به صورت کامل پرداخت شده است.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به برخی از مصوبات
مهم دولت اظهار کرد :الزام متصدیان واحدهای صنفی
به استفاده از خدمات دفاتر سالمت موجب ایجاد هزینه
ب��رای آنه��ا ش��ده بود و مانعی برای کس��ب و کار تلقی
میش��د ک��ه دولت مق��رر کرد اس��تفاده از این خدمات
اختیاری باشد.

لزوم اقدامات احیایی برای مدیریت گرد و غبار
دبیر س��تاد ملی سیاس��تگذاری و مدیریت پدیده گرد و
غبار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تغییرات
اقلیمی ،کمبود بارش و افزایش بسیار زیاد تبخیر نسبت
به  ۵۰س��ال گذش��ته ،گفت :برای بهبود اوضاع باید از
اقدامات بیولوژیک فاصله بگیریم و به س��مت و س��وی
اقدامات احیایی و پیشگیرانه حرکت کنیم .نزدیک به
دو س��ال اس��ت که ایران درگیر خشکسالی پی درپی و
کمبارشی شده است .این خشکسالی عالوه بر کشت
و کشاورزی و کیفیت محصوالت و اقتصاد کشور ،در
بیابانزایی و افزایش کانونهای گرد و غبار نیز بسیار
تاثیرگذار اس��ت .سازمان حفاظت محیط زیست برای
مقابله با بیابانزایی و کاهش گرد و غبار اقداماتی نظیر
امضای تفاهمنامه با کش��ورهای همس��ایه انجام داد و
به گفته دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت پدیده
گرد و غبار س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیاز است

تا از اقدامات بیولوژیکی فاصله بگیریم و به س��مت و
س��وی اقدامات احیایی و پیش��گیرانه حرکت کنیم که
در این میان همکاری سازمان حفاظت محیط زیست
و س��ازمان مناب��ع طبیعی از اهمی��ت باالیی برخوردار
است.
علی محمد طهماسبی بیرگانی در خصوص همکاری و
همافزایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با سازمان
حفاظت محیط زیست در خصوص مقابله با بیابانزایی
اظهار کرد :یکی از مصادیق اصلی بیابانزایی ،فرسایش
بادی و گرد و غبار است .در حوزه مقابله با بیابانزایی،
گرد و غبار و فرسایش بادی بیشترین اقدامات را سازمان
مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری انجام میدهد .تعامالت
خوبی با س��ازمان منابع طبیعی داریم وهر دو س��ازمان
عضو کارگروههای یکدیگر هستیم اما نکته مهم این
اس��ت که سیاس��تهای ما کمی با سیاستهای قبلی

س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تفاوت دارد .دبیر
س��تاد ملی سیاس��تگذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد :با توجه به
تغیی��رات اقلیمی ،کمبود بارش و افزایش بس��یار زیاد
تبخیر نسبت به  ۵۰سال گذشته از سازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری درخواست کردیم تا از اقدامات بیولوژیک
فاصله بگیریم و به س��مت و س��وی اقدامات احیایی و
پیشگیرانه حرکت کنیم.
وی با ذکر مثالی توضیح داد :از جمله اقدامات پیشگیرانه
و احیایی میتوان به مدیریت چرای دامها اشاره کرد.
 ۱۵میلیون هکتار از  ۳۰میلیون هکتار یعنی حدود ۵۰
درصد آن به پوشش گیاهی ضعیف مرتع مرتبط است
که نیاز به اقدامات احیایی دارد البته درسطح کالن نیز
باید سیاس��تهای دولت با سیاستهای دستگاههای
اجرایی منطبقتر شود.

در گردش و ماش��ین آالت با کدام ابزار
می خواهند این سیاس��ت را اجرا کنند؛
بنابرای��ن اجرای این مصوبه ش��عاری
بیشنیست.
بنابر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی،
تولی��د در بخش های مختلف صنعت
و کشاورزی باید صادرات محور باشد،
اما ایجاد عوارض بر روی محصوالت
کشاورزی راهحل اجرای الگوی کشت
نیستچراکهاجرایاینمصوبهنیازمند
نهاده،ماشینآالت،سموکودوتسهیالتارزانقیمتوحمایت
از تولید اس��ت .در غیراین صورت عوارض محصوالت جالیزی
و صیفی ضرر و زیان کش��اورزان و رهاکردن زمین را به دنبال
دارد.

دریافت عوارض صادرات محصوالت آب بر ،گام نخست

اجرای الگوی کشت

عطااله هاشمی رئیس بنیاد گندمکاران گفت :یکی از سیاست
های وزارت جهاد در دولت سیزدهم اجرای الگوی کشت است،
اما باید الزامات آن فراهم شود تا کشاورزان از کشت محصوالت
آببربهس��متمحصوالتاس��تراتژیکس��وقدادهشوند.به
گفته او ،مسئوالن وزارت جهاد به منظور حمایت از محصوالت
اساسی ،عوارض صادرات هندوانه و گوجه فرنگی را در راستای
اجرای الگوی کشت افزایش دادند ،اما اجرای این مصوبه زمان
بر است .هاشمی می گوید :حمایت از تولید محصوالت اساسی
همچونافزایشقیمتخریدتضمینیدرکنارمحدودیتکاشت
محصوالت آب بر راهکار سیاست اجرای الگوی کشت است.
رئیسبنیادملیگندمکارانگفت:درگامنخستدریافتعوارض
صادراتمحصوالتآببردرارتباطبااصالحالگویکشتانجام
شده است که در سال آینده و سال های آتی این مصوبه اجرا می
ش��ود .بنابر اعالم بنیاد ملی گندمکاران،اصالح تعرفه صادرات
محصوالت آب بر به عنوان قدم اول و حمایت یارانه ای از تولید
محصوالت استراتژیک کلید خورده است که همین امر منجر
به الگوی کشت می شود.هر چند اصالح الگوی کشت زمان بر
است ،اما اقدامات اجرایی آن از امسال شروع می شود.

نبض بازار

روغن نباتی ۱۰۵هزار تومان ارزان شد

رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت :قیمت
روغن  ۵کیلویی از  ۴۰۰هزار به  ۲۹۵هزار و روغن
مای��ع  ۹۰۰گرم��ی از  ۶۸ه��زار ب��ه  ۵۵هزار تومان
رسیده است .رضا کنگری اظهار کرد :قیمت روغن
 ۵کیلویی نس��بت به دو ماه اخیر که  ۴۰۰هزار تن
بود االن  ۲۹۵هزار تومان شده است و روغن مایع
 ۹۰۰گرم��ی ک��ه  ۶۸هزار تومان بوده االن  ۵۵هزار
تومان ش��ده اس��ت .رئیس اتحادیه بنکداران مواد
غذای��ی در خصوص قیمت برنج گفت :قیمت برنج
ایران��ی ح��دوداً  ۱۰تا  ۱۵درص��د کاهش پیدا کرده
است و بار قدیم گرانتر بوده و االن بار جدید حدوداً
 ۴۰الی  ۴۵هزار تومان ش��ده اس��ت .کنگری افزود:
برن��ج ایران��ی اعال از  ۹۰هزار تومان تا  ۱۱۵تومان
در بازار موجود است.

تولید برنج به  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزارتن میرسد

نای��ب رئی��س انجمن برنج گفت :با توجه به افزایش
عملکرد و کاهش ضایعات پیش بینی میش��ود که
تولی��د برن��ج به  ۲میلی��ون و  ۲۰۰تا  ۲میلیون و ۳۰۰
هزارتن برس��د .احمد اش��راقی گفت :برداشت کشت
اول محصول در استانهای شمالی به پایان رسیده
و برآورده��ا حاک��ی از آن اس��ت که تولید نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل  ۱۰تا  ۲۰درصد رشد داشته
باش��د .به گفته او ،با توجه به ش��رایط جوی ،ضایعات
تولید نسبت به سال قبل کمتر است ،لذا پیش بینی
میش��ود که تولید به  ۲میلیون و  ۲۰۰تا  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزارتنبرسد.اشراقیمیگوید:گرچهمسئوالن
بر سرانه مصرف ۳۶کیلوگرمی برنج تاکید دارند ،اما به
سبب تغییر سیستم غذایی بر آورد میشود که میزان
مصرف کمتر از این رقم باش��د .نایب رئیس انجمن
برنج گفت :با احتس��اب س��رانه مصرف  ۳میلیون تن
برنج و تولید داخل ،حداکثر نیاز ما به واردات  ۶۰۰تا
 ۷۰۰هزارتن است ،درحالیکه برخی سالها بیش از
یک میلیون تن برنج وارد شده است.

