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آب و کشاورزی

مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان
كرمان اظهار داش��ت :ب��رای ارتقاء دانش فني
بهرهبرداران ،كارشناسان در كارگاههاي آموزشي
مختلف ش��ركت نموده ،تا ب��ا باال بردن توان و
كارآي��ي توليدكنندگان وبه��ره برداران بخش

كشاورزي و روس��تايي شاهد شكوفايي هرچه
بيشتر اين بخش باشيم .همچنين برای دريافت
تسهيالت اعتباري احداث گلخانهها ،متقاضيان
در س��طح  40هكتار معرفي به بانك شده اند.
مهدي لطفعلي زاده مدير امور باغباني سازمان

بيان داش��ت :اين مديريت در سال  ،93تعداد
 13500اصله نهال كشت بافت خرما رقم پيارم
تامين و  200هكتار زعفران در س��طح استان
كشت نموده اس��ت .همچنين  500000اصله
نهال در استان شناسنامه دار شده است.

خبر

افزایشكارآييتوليدكنندگان
وبهره برداران بخش كشاورزي
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خبر
فرماندار بم:

مبارزه جدی با آفت زنجره
آغاز می شود

فرماندار بم گفت :مبارزه جدی با آفت زنجره خرما با
مشارکت جهاد کشاورزی و مردم و همچنین دهیاری
ها ،شهرداری ها و بخشداری ها به زودی آغاز می شود.
رضا اش��ک در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه
چن��دی قبل بودج��ه ای برای مبارزه ب��ا آفت زنجره
اختص��اص یافت افزود :این بودجه هنوز بنا به دالیلی
محقق نش��ده و همچن��ان امیدوار به ج��ذب آن در
روزهای آتی هستیم.
وی بیان کرد :با جدیت تمام به کمک اس��تاندار و
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی پیگیر جذب
اعتبار هستیم تا محقق شود.
وی گف��ت :پ��س از تصوی��ب این اعتب��ار بالفاصله
مقدم��ات اجرای طرح انجام و پس از اعالم تخصیص
بودجه برای مبارزه با زنجره تعدادی سمپاش پیشرفته
نیز خریداری شده است تا به محض تحقق اعتبار ،پول
آنها پرداخت شود.
آفت زنجره هر سال در ماه های اردیبهشت و شهریور
طغیان و به نخل ها و محصوالت آنها خسارات زیادی
را وارد می کند.
شرق اس��تان کرمان از جمله شهرستان بم یکی از
قطب های تولید خرماست.

جايگزيني كشت هاي با
نياز آبي كم و توليد بذر در
محل مصرف

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان
گفت :ح��دود  200تن بذر گندم م��ورد نياز مناطق
گرمس��يري استان( شهرستانهاي بم ،ريگان ،نرماشير
و فهرج ) در منطقه ريگان توليد شده است و در سال
جاري اين امر در منطقه ريگان استمرار دارد.
آهنگ��ري ،بيان داش��ت :با توجه ب��ه اينكه يكي از
معضالت اصلي اس��تان ،مسئله بحران آب مي باشد و
اقتصاد آب با بحث توليد محصوالت زراعي گره خورده
است ،لذا كاهش سطح محصوالت زراعي صيفي ( نظير
هندوانه) و محصوالت با بازدهي كمتر و جايگزيني آنها
با محصوالت داراي ارزش اقتصادي باالتر در دس��تور
كار مديريت زراعت اس��تان قرارگرفته است .از جمله
اي��ن محصوالت گلرنگ بوده كه امكان جايگزيني آن
با سطوح غير اقتصادي گندم و جو ( با عملكرد كمتر
از  3تن در هكتار ) وجود دارد.
وي در ادامه اظهار داش��ت :توليد محصوالت زراعي
حت��ي المقدور در نزديكي محل مصرف آنها در جهت
كاه��ش هزين��ه هاي عموم��ي تولي��د و حمل ونقل
درراس��تای اجرایی نمودن مباح��ث اقتصادمقاومتی
دربخش زراعت استان مد نظر قرار گرفته است.
در اين راس��تا حدود  200تن بذر گندم مورد نياز
مناطق گرمسيري اس��تان( شهرستانهاي بم ،ريگان،
نرماش��ير و فهرج ) در منطقه ريگان توليد شده است
و در سال جاري اين امر در منطقه ريگان استمرار دارد.

 370میلیارد ریال به ذرت
کاران جنوب کرمان
پرداخت شد
رییس سازمان تعاون روستایی جنوب استان کرمان
گفت :با پیگیری های انجام ش��ده طلب  370میلیارد
ریال��ی ذرت کاران جن��وب کرمان ب��ه صورت کامل
پرداخت شد.
ف��رود س��االری در گفت و گ��و با ایرن��ا افزود :در
چارچ��وب خرید تضمینی ذرت  43هزار تن محصول
توسط  11مرکز خریداری شده بود.
وی گفت :با توجه به مشکالت اقتصادی کشاورزان
ب��ه خاطر تاخی��ر در پرداخت پول صبر داش��تند که
جای تقدیر دارد.
وی خاطرنشان کرد :با پیگیری های صورت گرفته
امس��ال مقرر ش��د در خصوص خرید تضمینی گندم
بهای محصول خریداری شده در همان روز به حساب
کشاورزان واریز شود.
رییس سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان گفت:
هر س��ال دولت به منظور حمایت از کشاورزان در پی
افت قیمت برخی محصوالت تولیدات کشاورزان را به
صورت تضمینی خریداری می کند.
س��ازمان تعاون روس��تایی جنوب اس��تان کرمان
مس��تقل از مرکز اس��تان فعالیت می کند و در هفت
شهرس��تان زیر پوشش این س��ازمان شامل جیرفت،
عنبرآب��اد ،فاریاب ،کهنوج ،رودبار جنوب ،قلعه گنج و
منوجان ساالنه چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت
کش��اورزی تولید و به بازارهای مصرف داخل و خارج
عرضه می شود.

ضرورت بازنگری در زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی استان

حلقه مفقوده ای به نام صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی یکی از حلقه های مفقود چرخه
کشاورزی و صنعت در استان کرمان است که می
تواند ارزش افزوده دسترنج کشاورز را چند برابر و
از هدر رفت آن جلوگیری کند.
کرمان یکی از مناطق زرخیز کش��ور در بخش
کشاورزی اس��ت .وجود اقلیم های گوناگون این
منطقه را به استانی چهار فصل بدل کرده به گونه
ای که محصوالت کشاورزی در استان کرمان بیش
از  800هزار هکتار س��طح زیر کش��ت را به خود
اختصاص داده اند.
کرمان به عنوان قطب باغی کشور شناخته شده
و وجود  138نوع گیاه زراعی و باغی در استان و
تولید ساالنه بیش از شش میلیون تن محصوالت
کشاورزی از ویژگی های بارز آن است.
وجود  300هزار هکتار باغ پسته با تولید ساالنه
 250هزار ت��ن 72 ،هزار هکتار نخیالت با تولید
ساالنه  450هزار تن خرما ،سه هزار و  773هکتار
مزرعه گل محمدی با تولید س��االنه شش هزار و
 818ت��ن گل محمدی ،مرکبات و کش��ت گردو
کرمان را در تولید این محصوالت در جایگاه های
اول ،دوم و سوم کشوری قرار داده است.
حال آنک��ه نبود یا کمبود صنای��ع تبدیلی در
بخش های مختلف کش��اورزی و البته دامپروری
در این اس��تان به گواه مسووالن ضررهای فراوان
را به اقتصاد کرمان در بخش کشاورزی وارد کرده
چنانکه س��هم بهره برداران این بخش جز اندکی س��ود و البته رنج و
سختی چیز دیگری نیست.
به گزارش ایرنا ،جنوب استان کرمان با هفت شهرستان از قابلیت
های متعدد در کش��ت و برداش��ت انواع محص��والت باغی و زراعی
برخوردار اس��ت به گونه ای که س��االنه  4،5میلیون تن محصوالت
کشاورزی در این منطقه برداشت و روانه بازارهای مصرف می شود.
بخش عمده این تولیدات بصورت خام صادر می شود که اگر صنایع
تبدیلی مرتبط در منطقه به اندازه کافی وجود داشت در تنظیم بازار،
اشتغالزایی ،تولید موادغذایی با کیفیت و مرغوب ،جلوگیری از پرت
محصوالت و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورز بسیار اثر گذار بود.
تجهیز روستاها و مناطق کشاورزی استان کرمان به صنایع تبدیلی
وابس��ته می تواند رش��د و رونق کم نظیری را در بخش کشاورزی به
وجود آورد.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز با ریزبینی این بخش را مانند سایر
بخش ها و مس��ایل کش��ور مورد تحلیل قرار داده اند و در این رابطه
در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت در پنجم ش��هریور
سال گذشته نکات کلیدی را عنوان می فرمایند از جمله این که کلید
رونق اقتصادی ،تولید است.
توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها توصیه
یازدهم رهبر معظم انقالب اسالمی به دولت است.
کارشناس��ان علوم کش��اورزی وجود صنایع تبدیل��ی را در بخش
کشاورزی راه برون رفت از مشکالت متعدد این بخش می دانند.
کارشناس صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :با گسترش صنایع
تبدیل��ی در بخش کش��اورزی می توان گره بس��یاری از مش��کالت
کشاورزی این استان از جمله اشتغال ،جلوگیری از افزایش ضایعات
در کشاورزی و امنیت شغلی فعاالن این عرصه را گشود.
حمید خالداری افزود :صنایعی تبدیلی به صنایعی گفته می شود
ک��ه به فرآوری محصوالت کش��اورزی می پ��ردازد و با زیر مجموعه
بخش کش��اورزی ارتباط مس��تقیم دارد و نق��ش صنایع در افزایش
ارزش افزوده برای فعاالن این عرصه روش��ن است .وی گفت :صنایع
تبدیلی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و افزایش سطح تولید
سهم بسزایی دارد .وی بیان کرد :بسیاری از محصوالت کشاورزی در
کمترین زمان در معرض فس��اد قرار می گیرند و اگر امکانات بس��ته
بندی و فرآوری موجود نباش��د درصد ضایعات محصوالت کشاورزی
باال خواهد بود .کارشناس صنایع کشاورزی گفت :متاسفانه در بسیاری
از محصوالت ضایعات گسترده ای وجود دارد و البته بین محصوالت
کشاورزی این موضوع متفاوت و درصد آن متغیر است.
وی افزود :بر اس��اس محاسبات انجام ش��ده در برخی محصوالت
 29درصد و در محصولی مانند پسته  9درصد ضایعات تعیین شده
است البته بر اساس گفته کشاورزان این مقدار بیشتر هم خواهد بود.
خالداری گفت :اگر این درصدها را در کنار تولید ساالنه کشور قرار
دهیم به رقم گسترده ای خواهیم رسید و متاسفانه این ضایعات هر
سال وجود دارد.
وی افزود :با ایجاد کانون های عمل آوری محصوالت کشاورزی و
همچنین ایجاد کارخانجاتی در زمینه بسته بندی در نزدیکی کانون

های تولید محصوالت کش��اورزی درصد ضایعات به ش��دت کاهش
پیدا خواهد کرد.
وی اظهار کرد :امروزه فاصله برداشت محصوالت کشاورزی تا زمان
مصرف زیاد است و این موضوع به افزایش ضایعات کمک می کند.
خال��داری گفت :اگر بت��وان صنایع تبدیلی را به کانون های تولید
کش��اورزی نزدیک کرد این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت و
ماندگاری محصوالت و مزیت صادراتی را افزایش می دهد و همچنین
ارزش اف��زوده ای در این بخش حاصل می ش��ود که بازخورد آن به
همه افراد در این چرخه از جمله کشاورزان می رسد.
وی افزود :تاثیر ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی افزایش اشتغال را
به همره دارد و می توان از آن در راستای جلوگیری از مهاجرت بی
رویه و حاشیه نشینی که امروز بسیار اتفاق می افتد استفاده کرد.
کارشناس صنایع کشاورزی گفت :تاسیس واحد تبدیلی در روستاها
فواید بسیاری در همه سطوح در بر خواهد داشت.
وی افزود :کش��اورزی به عنوان محور توس��عه اقتصادی کش��ور و
هدف شناخته شده است پس باید در گسترش صنایع تبدیلی همت
واالیی به خرج داد .وی گفت :همه می دانند در کش��اورزی ریس��ک
پذیری بسیار باالیی وجود دارد و با ایجاد صنایع تبدیلی و موسسات
در این زمینه فعاالن عرصه کش��اورزی با امنیت ش��غلی به کار خود
ادامه خواهند داد .خالداری با اشاره به اینکه محصوالت تولید شده در
بخش کشاورزی به صورت انبوه صادر و فواید ناچیزی از آن حاصل
می ش��ود خاطرنشان کرد :با ورود و گسترش صنایع تبدیلی به این
بخ��ش زنجی��ره بازاریابی برای ورود به بخش ص��ادرات تکمیل می
شود و اشتغال دانش آموختگان این بخش را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی به بخش گسترده
صنایع تبدیلی اهمیت ویژه ای داده اند و بر رونق آن تاکید دارند افزود:
معظم له عنوان کردند در بس��یاری از کشور ها تامین امنیت غذایی
مطرح است و آن را با امنیت ملی همراه می دانند اما متاسفانه در ایران
به صنعت تامین امنیت غذایی آن طور که باید پرداخته نشده است.
وی خاطر نشان کرد :استان کرمان مقام اول باغی کشور را دارد و
گستردگی زیرشاخه های صنایع تبدیلی بسیار زیاد است به طوری
که می توان بخش عمده ای از مشکالت را برطرف کرد.
خالداری گفت :در منطقه جنوب هر سال شاهد هستیم بسیاری از
محصوالت غذایی این منطقه به دلیل بازار نامناسب فروش و حمل و
نقل با مشکل مواجه هستند و اگر بتوان برای محصوالت فسادپذیر
هم این کار را انجام داد بسیاری از مشکالت برطرف و امنیت شغلی
در بخش کشاورزی هم تامین می شود.
بهره برداری از  28پروژه صنایع تبدیلی در سال 1393
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم
گفت 28 :پروژه صنایع تبدیلی س��ال گذشته در این استان به بهره
برداری رسید.
محم��د حیدرآبادی مجوزهای صادره و کارگاه های تولیدی ایجاد
ش��ده را قریب به اتف��اق در مناطق روس��تایی و مراکز عمده تولید
محصوالت کشاورزی استان اعالم کرد و افزود :با بهره برداری از 28
فق��ره پروانه بهره ب��رداری در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش
کش��اورزی با سرمایه گذاری  197میلیارد ریال زمینه اشتغال 242
نفر فراهم شده است.

وی خاطرنش��ان کرد :پراکنش صنایع تبدیلی
به نحوی اس��ت که به ط��ور تقریب تمام مناطق
اس��تان بر حسب ضرورت و وجود مواد اولیه الزم
را در بر می گیرد.
وی عم��ده واحدهای به تولید رس��یده کرمان
در زمین��ه صنایع تبدیلی را ب��ا توجه به حجم و
میزان محصوالت کشاورزی این استان در بخش
فرآوری پس��ته و صنایع جنبی آن از قبیل درجه
بندی ،بس��ته بندی ،برش��ته کردن ،مغز و خالل
پسته ،درجه بندی و بسته بندی خرما و سردخانه
نگهداری آن عنوان کرد.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمان گفت :صنایع جنبی خرما ،تولید انواع
فرآورده های لبنی ،گالب و عرقیات گیاهی ،بسته
بندی آجیل و خشکبار ،کشتارگاه های طیور ،کود
آلی و ورمی کمپوست و خوراک دام و طیور از دیگر
موارد در بخش صنایع تبدیلی است.
وی اولویت س��رمایه گذاری صنعتی در بخش
صنایع کوچک تبدیلی در اس��تان کرمان را تولید
پودر یونجه ،قطعه بندی ،فرآوری ،بس��ته بندی و
انجماد گوشت قرمز ،مرغ و آبزیان ،فرآوری و بسته
بندی عس��ل ،تبدیل ضایعات کشتارگاهی ،درجه
بندی و بسته بندی و فرآوری انواع میوه ،سبزی،
صیفی و محصوالت گلخانه ای ،احداث سردخانه
کنترل اتمسفریک و زیر صفر اعالم کرد.
حیدرآب��ادی گفت :بیش از  21اولوی��ت در بخش صنایع تبدیلی
استان کرمان وجود دارد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان
هم گفت :صنایع تبدلی و تکمیلی بخش کشاورزی به فرآوری و عمل
آوری محصوالت کش��اورزی و دامی و ه��ر صنعتی که در این گروه
قرار گیرد می پردازد.
امی��ن غفاری پور عمده ترین و یک��ی از اصلی ترین فواید صنایع
تبدیلی را کاهش حجم ضایعات کشاورزی دانست و افزود :کارشناسان
و فعاالن این بخش به توافق رسیدند که حدود  30درصد محصوالت
کشاورزی دچار ضایعات می شود.
وی بیان کرد :بر اس��اس حجم تولید بین س��ه تا پنج میلیون دالر
ارزش محصوالتی است که دچار ضایعات می شوند و از بین می روند
ک��ه با وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی از حجم ضایعات کش��اورزی
کاسته می شود و از دل آن  30درصد محصوالتی بدست می آید.
وی یکی از شاخص های مثبت دیگر وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی
را امنیت غذایی خواند و خاطرنش��ان کرد :دسترس��ی همه مردم به
غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جامعه سالم تحت عنوان
امنیت غذایی ش��ناخته می ش��ود و یک از مواردی که می تواند این
امنیت را برآورده کند وجود واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی است.
غفاری پور افزایش بهره وری در بخش کش��اورزی را یکی دیگر از
نقاط قوت وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی عنوان کرد.
وی گفت :صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به چهار دسته
کلی تقس��یم می شوند که یکی از آن موارد با عنوان صنایع تبدیلی
محصوالت شیالتی شناخته می شود و می توان به انواع کنسروهای
ماهی در بازار اش��اره کرد .وی اضافه کرد :محصوالت دامی و لبنی،
محصوالت زراعی و محصوالت باغی از دیگر موارد دس��ته بندی در
این حوزه است .معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان کرمان از جمله مشکالت صنایع تبدیلی و تکمیلی و فعاالن
این عرصه را فرس��ودگی ماش��ین آالت ذکر کرد و گفت :تکنولوژی
قدیمی هم از دیگر مش��کالت موجود اس��ت که با وجود هزینه های
زیاد سودآوری را کاهش می دهد.
وی در گف��ت و گو با ایرنا اظهار کرد :فرآوری تک محصولی باعث
می ش��ود کارخانه و س��رمایه ای که در این راه هزینه ش��ده اس��ت
فقط برای مدت مش��خصی از سال اس��تفاده شود و در مابقی روزها
سودآوری نداشته باشد.
غفاری پور گفت :فاصله زیاد کارخانه تا زمین های کشاورزی و نبود
نیروی متخصص از دیگر مسایل و مشکالتی است که گریبانگیر اکثر
واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی شده است .وی افزود :هم اکنون
در استان کرمان  500واحد وجود دارد که در زمینه صنایع تبدیلی
و شاخه های مختلف پروانه اخذ کردند که بنا بر این تعداد اشتغال
اسمی  13هزار نفر ثبت شده است و این واحدها شامل صنایع غذایی،
واحدهای آش��امیدنی و موارد دیگر می شود .وی گفت :حدود 600
فق��ره مجوز هم در این زمینه صادر ش��ده و نزدیک به  11هزار نفر
پیش بینی اشتغال می شود که حدود  30تا  40درصد این واحدها
محقق و به کارخانه می رس��ند.غفاری پور تاکید کرد :رویکرد دولت
می بایست این باشد که فرآیند اخذ مجوز را ساده کند.

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی؛

واریز  486میلیارد به حساب گندم کاران هفت استان
عضو هی��ات مدیره و س��خنگوی خرید تضمین��ی گندم بانک
کشاورزی از خرید تضمینی  41هزار و  942تن گندم از گندمکاران
هفت استان کشور خبر داد و گفت :در نخستین مرحله خرید گندم
 486میلیارد ریال به صورت آنالین از منابع بانک کش��اورزی به
حساب گندمکاران کشور واریز شده است.
حشمت اهلل نظری روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا ،افزود :این میزان گندم از هفت استان کشور همچون بوشهر،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،هرمزگان ،کرمان ،خوزستان و ایالم
خریداری و در  4هزار و  592محموله به 136مرکز خرید تحویل
ش��ده است ،البته برای استان های مذکور  275مرکز خرید پیش
بینی شده که درحال حاضر  136مرکز خرید آنها فعال است.
به گفته وی ،امس��ال برداش��ت گندم در اس��تان های گرمسیر
کش��ور از روزهای پایانی س��ال  93آغاز و پیش بینی می شود با
ورود استان های سردسیر تا اوایل مهر ماه نیز ادامه داشته باشد.
وی گفت :طبق س��نوات گذشته ،خرید تضمینی گندم تا پایان
سال  84با عاملیت بانک کشاورزی انجام می شد ،اما طی سال های
 85تا  93کار خرید تضمینی گندم به بانک های دیگر واگذار شد.

وی اظهار داشت :طبق تفاهمی با شرکت بازرگانی دولتی ایران
از دی ماه س��ال  93قرار ش��د عاملیت خرید تضمینی گندم سال
 94به دلیل ارتباط خوب بانک کش��اورزی با کشاورزان ،سنخیت
مسائل کشاورزی با این بانک ،گستردگی شعب در مقایسه با سایر
بانک های کشور و پوشش تمام مراکز خرید به طور مجدد به این
بانک سپرده شود.

وی ادامه داد :در همین راستا سامانه ویژه خرید تضمینی گندم
طراحی و دس��تورالعمل های الزم در کنار تجهیز شعب تدوین و
میزی به عنوان مرکز پاس��خگویی به کشاورزان در ستاد مرکزی
ای��ن بانک ایجاد ش��د .به گفته نظری ،برای س��هولت در خرید و
تحویل محموله ها ،با همکاری بانک کش��اورزی ،شرکت بازرگانی
دولتی ایران و سازمان های جهادکشاورزی استان ها مباشرینی نیز
تعیین شده است .سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی،
گف��ت :این بانک آمادگی خرید تضمین��ی گندم در  1200مرکز
خرید سراس��ر کش��ور را برعهده دارد و به دلیل داش��تن امکانات
الکترونیکی در سراسر کشور مشکلی در پرداخت پول گندمکاران
نداریم و در صورت نیاز دس��تگاه های خودپرداز را به مراکزی که
با مش��کل مواجه باشند ،ارس��ال می کنیم .وی تاکید کرد :بانک
کشاورزی در نظر دارد امسال با سرعت و کیفیت باالتری خدمات
به کشاورزان ارایه دهد تا وقفه ای در پرداخت مطالبات گندمکاران
کشور ایجاد نش��ود در همین راستا نیز بانک کشاورزی نخستین
واری��زی پول گندم��کاران را از منابع داخلی خود پرداخت کرد تا
منابع تخصیص یافته به این بخش تامین شود.

خبر

حمایت دولت از کشاورزان
جنوب کرمان
با خرید تضمینی

دولت بار دیگر با خرید تضمینی گوجه فرنگی در
هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از کشاورزان
این منطقه حمایت کرد
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی جنوب استان
کرم��ان در ای��ن باره ب��ه ایرنا گفت :ب��ا توجه به
احتم��ال افت قیمت محصول گوج��ه فرنگی و با
پیگیری های مکرر استاندار کرمان و دستور وزیر
جهاد کشاورزی کمیسیون خرید گوجه فرنگی در
جنوب استان تش��کیل و کار خرید تضمینی این
محصول آغاز شد.
سید یعقوب موسوی افزود :به منظور تسهیل در
خرید این محصول ،هفت مرکز خرید شهرس��تان
های جنوبی راه اندازی ش��ده است که این مراکز
هر کیلوگرم گوجه فرنگی کش��اورزان را به قیمت
سه هزار و  500ریال خریداری می کنند.
وی گفت :این قیمت گذاری باعث تعادل قیمت
ها و تنظیم بازار می شود.
وی تصری��ح کرد :کار برداش��ت محصول گوجه
فرنگی از  13هزار و  800هکتار مزارع آغاز ش��ده
و متوس��ط عملکرد در هر هکتار  32تن محصول
اس��ت که پیش بینی می شود بیش از  450هزار
تن محصول در این منطقه برداشت شود.
همچنین در پی نشس��ت اخیر استاندار کرمان
ب��ا وزیر جهاد کش��اورزی در تهران ب��رای خرید
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان خرید تضمینی
محصول پیاز از روز یکش��نبه  30فروردین در این
منطقه آغاز شد.
مراکز تعاون روستایی هر کیلوگرم پیاز را با نرخ
تضمینی  2هزار و  400ریال از کشاورز خریداری
می کنند.
چهار هزار و  300هکتار سطح زیر کشت پیاز در
جنوب اس��تان کرمان است و پیش بینی می شود
 180هزار تن محصول تولید شود.
سازمان جهاد کش��اورزی جنوب استان کرمان
مس��تقل از مرکز اس��تان فعالیت م��ی کند و در
هفت شهرستان جیرفت ،عنبرآباد ،فاریاب ،رودبار
جنوب ،کهنوج ،منوجان و قلعه گنج ساالنه چهار
و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید
و روانه بازار مصرف می شود.

پنج هزار میلیارد ریال
تسهیالت به کشاورزان
جنوب کرمان پرداخت شد
مدیر س��تادی بانک کش��اورزی جنوب کرمان
گف��ت :پنج هزار میلیارد ریال تس��هیالت س��ال
گذش��ته به  41هزار بهره بردار بخش کش��اورزی
این منطقه پرداخت شد.
محمدعلی خائف زاده در گفت و گو با ایرنا افزود:
با برنامه ریزی های انجام شده و پرداخت تسهیالت
به کشاورزان زمینه تولید شش میلیون تن محصول
کشاورزی در این منطقه فراهم شده است.
وی بیان کرد :مهندسی تولید برای خلق ثروت
از طریق احی��ا و اجرای صنایع تبدیلی در جنوب
استان کرمان در دست اجراست و به همین منظور
سال گذشته  362پرونده برای دریافت تسهیالت
به صندوق توس��عه ملی ارس��ال و منجر به اخذ 2
هزار میلیارد ریال تسهیالت شد که در این زمینه
مقام دوم را به خود اختصاص دادیم.
وی گف��ت :از  2ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت
صندوق توس��عه ملی یکهزار میلی��ارد ریال آن تا
پایان خرداد ماه سال جاری پرداخت می شود که
هزینه کرد این تسهیالت گام موثری برای افزیش
تولید در منطقه جنوب کرمان است.
مدی��ر س��تاد بانک کش��اورزی جن��وب کرمان
خاطرنش��ان کرد 16 :هزار کشاورز این منطقه که
بدهی معوق به بانک کش��اورزی داشتند یکهزار و
 600میلیارد ریال مطالبات آنان در س��تاد بحران
براساس بند ‘د’ تبصره  11در سال  94تمدید شد
که س��ود آن را دولت پرداخت می کند و در این
زمینه هم در سطح کشور رتبه دوم را کسب کردیم.
وی گفت :به منظور تجهیز اراضی کشاورزی به
سیس��تم های آبیاری نوین برای صیانت از منابع
آب و برقی کردن موتور پمپ های کشاورزی برای
صرفه جویی در س��وخت پرداخت تس��هیالت به
متقاضیان در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
مدیریت بانک کشاورزی جنوب کرمان مستقل
از مرکز استان فعالیت دارد و هفت شهرستان زیر
پوشش این بانک شامل جیرفت ،عنبرآباد ،فاریاب،
رودبار جنوب ،کهنوج ،قلعه گنج و منوجان ساالنه
بی��ش از چهار و نی��م میلیون تن انواع محصوالت
کشاورزی را تولید می کنند.

