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آب و کشاورزی

رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي استان كرمان
گف��ت :باغ��داران کرمانی مي توانن��د با مراجعه
به ش��ركت هاي فني و مش��اوره اي و شركت در
دورههاي آموزشي كه در اين زمينه جهاد كشاورزي
برگ��زار مي كند با بهترين و موثرترين روش هاي

مبارزه با آفات آشنا شوند ..عباس سعيدي با بيان
اينكه پشتيباني ،آموزش ،تداركات ومعرفي برای
دريافت تس��هيالت بانكي به عهده سازمان جهاد
كشاورزي اس��ت ،افزود :در صورتيكه در مبارزه
با آفات ،باغداران س��هيم باشند به نتيجه خواهيم

رسيد و اين امر امكان پذير خواهد بود
وي با اعالم اين مطلب كه برنامه اي پنج ساله در
اين راستا تدوين شده است،گفت:در كل كشور اين
امر به عهده مردم و باغداران مي باشد و محصول
خرما نيز مستثني نمي باشد.

خبر

مبارزه با آفات خرما در برنامه
پنجسالهجهادكشاورزي
كرمان
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سیر شهداد صادر می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان از صادرات
سیر شهداد به کشورهای همسایه خبر داد.
ب��ه گزارش کرمان مجازی ،مدیر جهاد کش��اورزی
شهرس��تان کرمان گفت :س��یر شهداد به صورت تازه
ی شود.
به کشورهای همسایه از جمله روسیه صادر م 
بیژن افضلی ضمن اعالم این خبر ،اظهار کرد :برداشت
سیر از اواخر فروردینماه از سطح  250هکتار از مزارع
شهداد آغاز شده و بیشترین سطح زیر کشت سیر در
منطقه تکاب شهداد است.
مدیر جهادکشاورزی کرمان ادامه داد :این محصول
بطور متوسط  30تن در هکتار عملکرد داشته و سیر
ت��ازه از کیلویی  850تا  2250تومان بفروش خواهد
رسید .وی افزود :سیر شهداد بصورت تر به کشورهای
همس��ایه از جمله روسیه صادر و در این راستا کارگاه
س��ورت و بس��تهبندی س��یر در منطقه راهاندازی و
محصول را جهت صادرات آماده میکند .مدیر جهاد
کشاورزی کرمان خاطر نشان کرد :با توجه به عملکرد
ی شود
خوب این محصول در سال جاری پیشبینی م 
درآمد خوبی نصیب کشاورزان منطقه شود.
زرند با تنش شدید آبی مواجه است

افزایش عمق چاهها
به ۴۰۰متر

نماینده مردم زرند و کوهبنان با اشاره به تنش آبی
در زرند گفت :باید از روش��های آبیاری مکانیزه برای
گذر از وضعیت کنونی بهره ببریم.
حسین امیری در گفتگو با مهر اظهارداشت :سطح
آبهای مزارع و باغهای کشاورزی بسیار افت کرده است
و بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می شود و باغها
و مزارع در آنها خش��ک ش��ده است وضعیت به گونه
ای اس��ت که در برخی روس��تاها برای رسیدن به آب
باید  ۴۰۰متر و یا بیش��تر چاه حفر شود و این یعنی
وضعیتی نامناسب در بخش کشاورزی زرند ،هر چند
این وضعیت در کل اس��تان وجود دارد اما شهرستان
زرن��د در موقعیت قابل قبولی قرار ندارد و باید بحران
کنونی مدیریت ش��ود .وی با ش��اره ب��ه افتتاح پروژه
آبیاری تحت فش��ار در موسس��ه ارجمن��د افزود :این
طرح می تواند الگویی موفق برای کش��اورزان باش��د
تا نشان دهد چگونه باید از این موقعیت عبور کنیم.
امی��ری ادامه داد :در ای��ن طرح  ۸۰هکتار زمین با
هزینه  ۷۰میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال زیر پوشش قرار
گرفته است در کنار صرفه جویی در مصرف آب میزان
راندمان درختان و آبیاری مناسب نیز باال می رود.
باید کشاورزی را حفظ کنیم
وی اظهار داشت :کشاورزی شغل اصلی مردم است
و نباید گذاش��ت به دلیل هدر رفت آب در زمینهای
کشاورزی که بازدهی ندارند سایر مردم متضرر شوند.
وی ادامه داد :خوشبختانه با همکاری استاندار کرمان
تسهیالت بسیار خوبی در اختیار کشاورزان قرار گرفته
و بخش قابل توجهی از این تسهیالت بالعوض است.
وی گفت :کاهش کیفیت آب و همچنین وضعیتی
که در زمینه خشک شدن قناتها و چاهها ایجاد شده
اس��ت کشاورزان و روستاییان را تحت فشار قرار داده
اس��ت اما اجرای طرحهای اس��تاندار کرمان در سال
گذش��ته وضعیت را ت��ا حدودی بهتر کرده اس��ت و
امیدواریم با انتقال آب به کرمان و صرفه جویی مردم
این مشکالت کاهش یابد.

افتتاح پروژه آبياري تحت
فشار در شهرستان زرند

رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان كرمان
گفت :با اج��راي اين طرح دور آبياري درختان باغ از
 60روز ب��ه  18روز كاه��ش يافته و نياز آبي درختان
تامين شده است
بن��ا ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان جهاد
كش��اورزي اس��تان كرمان ،با حض��ور اميري نماينده
م��ردم شهرس��تانهاي زرن��د و كوهبن��ان ،خنجري
فرماندار شهرس��تان زرند ،س��عيدي رئيس سازمان
جهاد كش��اورزي و تعدادي از مديران سازمان جهاد
كشاورزي ،پروژه آبياري تحت فشار موسسه كشاورزي
مهندس ارجمند در شهرستان زرند افتتاح گرديد .
اين طرح در زميني به مس��احت هش��تاد هكتار با
هزين��ه معادل هفت ميلياردو دويس��ت ميليون ريال
ك��ه چهار ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال آن
بال عوض بوده اس��ت ،اجرا و به بهره برداري رس��يده
اس��ت .با اجراي اين طرح دور آبياري درختان باغ از
 60روز ب��ه  18روز كاه��ش يافته و نياز آبي درختان
تامين شده است.
از مزاياي ديگر اجراي اين طرح مي توان به افزايش
عملك��رد در واحد س��طح ،افزايش راندمان آب و حل
مش��كالت ناش��ي از تنش آبي درختان اش��اره نمود
واز مش��كالت اجراي اين طرحها پروس��ه تامين برق
مصرفي مي باشد.

 240تومان؛ مزد یک فصل تالش پیازکاران!
در پی خرید تضمینی پیاز به مبلغ  240تومان توسط شرکتهای
تعاونی روستایی ،عضو کمیس��یون کشاورزی آب و منابع طبیعی
گفت :این اقدام نتیجه مطلوبی را به همراه ندارد.
به گزارش کرمان مجازی ،محمدرضا امیری کهنوج گفت :خرید
تضمینی پیاز در جنوب کرمان توسط شرکتهای تعاونی روستای
که زیر مجموعه وزارت جهادکش��اورزی هستند انجام میگیرد به
صورتی که به قیمت تضمینی هر کیلو  240تومان از کش��اورزان
خریداری میشود.
وی گف��ت :این اقدام نتیجه مطلوب��ی را به همراه ندارد زیرا هم
قیمت خرید بسیار پایین است و هم بهرهوری مطلوب حاصل نمی
شود خریداران محصوالت را پس از خرید انبار نمیکنند بلکه آنها
را در حاشیه شهر تخلیه میکنند.
امیری ادامه داد :این اقدام در سال گذشته نیز صورت گرفت اما
باید توجه کرد که با برنامههای کوتاهمدت نمیتوان نتایج مطلوب

را به دست آورد.
وی گفت :باید اقداماتی انجام گیرد که از تولیدکننده و محصوالت
حمایت شود برنامههای بلندمدت و پیشرفت برخی صنایع از جمله
صنعت تبدیل نیازمند این امر است.
امیری اظهار داشت :دولت باید موانع را از سر راه بخش خصوصی
برای انجام امور الزم جهت تبدیلی محصوالت بردارد و آموزشهای
الزم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
وی گفت :این شرایط نامناسب گریبانگیر سایر محصوالت ازجمله
گوجهفرنگی و سیبزمینی شده است برخی شرکتها در سالهای
قبل گوجهفرنگی را با قیمتهای مناس��ب خریداری کردهاند ولی
هم اکنون وضعیت خریداران شرایط را برای این محصول نامناسب
کرده است.
این عضو کمیسیون کمشاورزی در پایان گفت :نباید به طور عمده
به بازار داخلی توجه ش��ود گاهی بازار داخلی از برخی محصوالت

اش��باع شده اس��ت و کششپذیری پایینی را نس��بت به آنها دارد
بهتر اس��ت عالوه بر خرید تضمینی محصوالت به قیت مناس��ب
اقداماتی در خصوص بازار یابی و جذب بازار جهانی جهت صادرات
محصوالت انجام گیرد.

اقتصاد شرق کرمان تحت تاثیر یک حشره

تهدید جدی برای محصول خرما
درحالی فصل گرده افش��انی نخلس��تانها به انتها رسید که عدم
اختصاص اعتبار مبارزه با زنجره خرما و ش��یوع آفت امکان باروری
نخلها در  ۹۰درصد نخلستانهای شرق کرمان را از بین برده است.
ب��ه گ��زارش مهر ،آفت زنجره خرما هر چند حش��ره ای بس��یار
کوچک اس��ت اما یکی از سرس��خت ترین زنجیره های حیات را در
جهان دارد .این حشره که هر سال چندین بار نسل عوض می کند
در مدت کوتاهی می تواند خود را مقابل س��موم مختلف مقاوم کند
و هر نس��لش از نسل قبل سر سخت تر می شود و می تواند شرایط
سخت زیستی را پشت سر بگذارد .در چنین شرایطی استان کرمان که
نخستین سطح زیر کشت نخلستانها را در کشور دارد و دومین تولید
کننده خرما در کشور محسوب می شود و تنها تولید کننده خرمای
مضافتی و درجه یک است در سیطره این حشره گرفتار شده است.
این حشره ،بومی استان نیست و از نخلستانهای استان های مجاور
وارد باغهای کرمان شده است این داستان به چندین سال قبل باز می
گردد اما از آن زمان تاکنون اقدام قابل توجه تحقیقاتی برای مبارزه با
این حشره صورت نگرفته و طرح های مبارزه با زنجره ناکام مانده اند.
سم پاشی هوایی درختان خرما یکی از مهمترین طرح های مبارزه
با آفت زنجره بود که چند سالی است متوقف شده و پس از آن بود که
طغیان آفت نخلستان ها را فرا گرفت و هم اکنون که باید فصل باروری
نخلستان ها طی شود بسیاری از نخلستان های بم آلوده به این آفت
استدر سالهای انتهای دولت گذشته سم پاشی هوایی درختان خرما
به عنوان یکی از مهمترین طرحهای مبارزه با این آفت ،متوقف شد
و پس از آن بود که طغیان آفت نخلستانها را فرا گرفت و هم اکنون
که باید فصل باروری نخلستانها طی شود بسیاری از نخلستانهای بم
آلوده به این آفت اس��ت .به گفته رئیس خانه کشاورز استان کرمان
در حالی که تنها چند روز تا انتهای فصل گرده افشانی باقی مانده،
 ۹۰درصد باغ های بم به دلیل ش��یوع این آفت نتوانس��ته اند گرده
افش��انی کنند و تولید این محصول در بزرگترین گسترده نخلستان
های کشور با خطر جدی مواجه شده است.
این در حالی اس��ت که خرما ،کاالی اقتصاد تک محصولی هزاران
خانواده ش��رق کرمان محس��وب می ش��ود و همین اوضاع در سایر
شهرستانهای شرق استان نیز در حال مشاهده است.
طرح مبارزه با آفت زنجره خرما اسفند ماه سال گذشته کلید خورد
و نکته قابل توجه اینکه در سفر معاون رئیس جمهور به کرمان این
امر به شدت مورد توجه قرار گرفت تا جایی که اعتباری خاص برای
مبارزه با این آفت در نظر گرفته شد .گفته می شود هنوز این اعتبار
اختصاص پیدا نکرده است و دلیل عمده شیوع آفت زنجره نیز همین
عدم تخصیص اعتبار است .بر اساس مصوبه هیئت وزیران ،مبلغ چهل
میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرس��تان بم در
اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت ،در مصوبه هیئت وزیران
آمده اس��ت :مبلغ چهل میلیارد ریال ب��ه صورت هزینه ای از محل
منابع ماده  ۱۰قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت ،موضوع
بند (ش) ماده  ۲۲۴قانون برنامه پنجم توس��عه ،برای مبارزه با آفت
زنجره خرما در شهرس��تان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می
گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ
 ۵/۱۱/۹۳برای اجرا به وزارت کشور ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.
پیگیری برای اختصاص اعتبار مبارزه با زنجره

رئیس ش��ورای اداری شهرستان بم در آخرین شورای اداری شهر
بم در این خصوص گفته اس��ت که در حال حاضر یکی از مشکالت
شهرستان بحث زنجره خرماست ،زیرا اعتبار تصویب شده هنوز تامین
نش��ده و پیگیریهایی از طریق اس��تاندار و معاونان و نماینده مردم
در مجلس ش��ورای اسالمی در حال انجام است .رضا اشک افزود :به
لحاظ بحرانی بودن وضعیت زنجره خرما میطلبد کشاورزان نیز در
زمینه مبارزه با این آفت اقدامات الزم را داشته باشند.
کشاورزان در آستانه ورشکستگی هستند
رئیس خانه کشاورز اس��تان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت:
ما نمی گوییم باید باغ های بم سم پاشی هوایی شود .ما هم در این
زمینه دغدغه های زیست محیطی را در نظر داریم اما حرف ما این
است حداقل سم پاشی زمینی و سایر اقدامات انجام شود.
محم��د نیکف��ر اف��زود :هم اکنون گس��تره آفت زنج��ره خرما در
نخلستانهای بم زیاد شده و چشمگیر است .باید هر چه زودتر در این
خصوص چاره اندیش��ی کرد زیرا زمان طالیی برخورد با این مشکل
در حال سپری شدن است.
وی افزود :هم اکنون در فصل پرده افشانی در بهار هستیم اما آفت
هم در اوج خود قرار دارد و تنها چند روز فرصت برای گرده افشانی
نخلستانها که باید دستی انجام شود زمان داریم و اگر در این مدت
این کار انجام نشود عمال درختان بارور نمی شوند و در تولید امسال با
مشکل مواجه می شویم .آفت در بسیاری از نخلستانهای شرق استان
کرمان شامل بم ،ریگان ،فهرج ،نرماشیر و بروات گسترده شده است
و در بهترین حالت فقط  ۱۰درصد توانسته اند گرده افشانی کنند
وی افزود :آفت در بس��یاری از نخلستان های شرق استان کرمان
ش��امل بم ،ریگان ،فهرج ،نرماشیر و بروات گسترده شده است و در
بهترین حالت فقط  ۱۰درصد توانسته اند گرده افشانی کنند.
نیکفر خواستار چاره اندیشی مسئوالن در این زمینه شد و افزود:
نباید بنش��ینیم و بگذاریم فرصت از دست برود و در نهایت شاهد از
بین رفتن محصول سال جاری باشیم.
وی گفت :در حال حاضر باید چاره ای اندیشیده شود تا از وضعیت
کنونی فورا خارج شویم و بتوانیم محصول سال آینده را تضمین کنیم.

محصول سال گذشته در سردخانه ها دپو شده است
محمد عباسی یکی از نخل داران بم در گفتگو با مهر اظهارداشت:
بخش قابل توجهی از خرمای سال گذشته در سردخانه ها دپو شده
اس��ت و با این قیمت برق و اجاره س��ردخانه هر روز بر بدهی ما به
صاحبان سردخانه ها افزوده می شود و تنها امید کشاورزان رسیدن
ماه رمضان و فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد :در چنین وضعیتی که با کاهش قیمت خرما مواجه
هس��تیم و هر س��ال هم امیدمان فروش خرما در ماه رمضان اس��ت
دالالن هم دست از سر کشاورزان برنمی دارند.
عباسی افزود :در سال جدید اما با آفت زنجره هم مواجه شده ایم
و بسیاری از نخلستانهای مملو از زنجره است.
وی گفت :در ابتدا برای کنترل آفت س��م پاش��ی هوایی می شد.
در آن زمان کنترل آفت بهتر انجام می ش��د .اما س��م پاشی هوایی
متوقف شد و هم اکنون هم که تقاضای سم پاشی هوایی می کنیم
برخی نگرانی ها در مورد مس��ائل زیست محیطی و بهداشتی مطرح
می شود اما سم پاشی زمینی هم تاثیر گذار نیست.
وزیر کشاورزی به مشکل کشاورزان بم توجه کند
احمد کمال الدینی دیگر کشاورز بومی در خصوص وضعیت کنونی
نخلداران گفت :در این زمان از سال عمال مرحله بو دادن به درختان
که همان گرده افشانی است باید انجام شود این عمل به نخلستانها به
صورت دستی انجام می شود اما در سال جاری شیوع زنجره باالست
و امکان گرده افشانی وجود ندارد و بسیاری از کشاورزان دست نگه
داشته اند .وی افزود :اگر گرده افشانی نشود عمال درختان بارور نمی
ش��وند و اگر بارور نش��وند محصولی وجود ندارند .این درحالی است
که بسیاری از مردم شغلشان کشاورزی و نخل داری است و در این
صورت عمال درآمدی برای گذران زندگی نخواهیم داشت.
وی ادام��ه داد :زنج��ره خرما از یک س��و و از س��وی دیگر پدیده
خش��کیدگی خوشه های خرما ضررهای هنگفتی به کشاورزان وارد
کرده است و انتظار داشتیم در سفر وزیر جهاد کشاورزی این مورد
مورد توجه مسئوالن قرار می گرفت.

با حضور معاون وزیر نیرو

تصفیهخانه آب رفسنجان کلنگزنی شد

با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور،
ف��از اول احداث تصفیهخانه آب رفس��نجان در محل موزه ریاس��ت
جمهوری این شهر کلنگزنی شد .به گزارش مهر ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اس��تان کرمان در مراسم کلنگزنی این پروژه ،اظهار
داش��ت :خشکسالی های پی در پی در  ۱۰سال گذشته کیفیت آب
ش��رب را در ش��هرهای اس��تان کرمان به ویژه رفسنجان ،سیرجان،
بردسیر تحت تاثیر قرار داده و باید برای ارتقا کیفیت آن چاره اندیشی
شود و در همین راستا برای ارتقای کیفیت آب با متخصصان کشور و
مجموعه دانشگاهی وارد عمل شدیم .محمد طاهری ابراز داشت :در
نهایت با عقد قرارداد با دو ش��رکت و دو مشاور با شی وههای مختلف
حذف فلزات س��نگین و ارتقای کیفیت مورد بررسی قرار گرفت که
گزینه برتر انتخاب ش��د .وی ادامه داد :گزینه برتر برای ارتقای آب
ش��رب هم مس��ائل زیس��تمحیطی را در نظر گرفته ،هم هدررفت
آب را باید به حداقل رس��انده و پساب کمتری را مدنظر قرار داده تا
مردم بهتر بتوانند از آب س��الم بهرهمند ش��وند .به گفته وی در فاز
اول س��رمایهگذار  ۵۰ایس��تگاه برداشت را در پروژه قرار دادهکه هر
ایستگاه در ش��بانهروز  ۲۰مترمکعب سرویسدهی میکند .طاهری

تصریح کرد :فاز اول این پروژه که قرار است شش ماهه به اتمام برسد،
 ۶۵میلیارد ریال س��رمایهگذاری شده که با همکاری شرکت آبفای
ن و کش��ور عملیاتی میشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استا 
استان کرمان با اشاره به پیگیریهای ممتد نماینده مردم رفسنجان
در مجلس نس��بت به اجرای سریعتر این پروژه ،تصریح کرد :در فاز
اول  ۱۲سرمایهگذار شرکت کردند که در نهایت پس از ارزیابی کیفی

شرکت دلتا نیروی گامرون برنده شد که پس از یک هفته از بازکردن
پاکتها این فاز به مرحله عملیاتی رسید .رئیس هیئت مدیره شرکت
مهندسی دلتای نیروی گامرون نیز در این مراسم با ارائه توضیحاتی
درباره این طرح گفت :حدود یکسال است که مشاور درباره این طرح
در حال مطالعه است و روند پاالیش آب باید در دو مرحله صورت گیرد
که کار دشواری را می نمود که مرحله نخست حذف فلزات سنگین
و مرحله دوم پایین آوردن پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آب است.
فرید طراح ادامه داد :ایستگاههایی در سطح شهر نصب می شود و
با بانک پارسیان نیز مذاکره کرده ایم که مردم و شهروندان با کارت
آب را برداش��ت کنند و آبی که پسماند می ماند قابل استفاده برای
فضای سبز خواهد بود .وی با بیان اینکه در فاز اول ایجاد  ۵۰ایستگاه
را مدنظر داریم ،افزود :با توجه به جمعیت شهر ما پیش بینی افزایش
ایستگاه ها را داریم .طراح تصریح کرد :این کار برای نخستین بار در
کشور صورت می گیرد و آب تصفیه شده صد در صد از نظر کیفیت
و استاندارد مورد تایید شرکت آب و فاضالب کشور خواهد بود.
س��رمایه گذار این طرح ابراز امیدواری کرد فاز نخس��ت این طرح
ظرف شش ماه آینده به اتمام برسد.

خبر

بیابانزایی به قیمت
صادرات هندوانه

در حال��ی که ب��ا برداش��ت بیروی��ه از منابع آبی،
بخشهای اعظمی از دشتهای کشور در حال تبدیل
به بیابان هس��تند ،همچنان به صادرات آب مجازی از
طریق محصوالتی آببر همچون هندوانه و سیب زمینی
ادامه میدهیم .بهمن محمدی ضمن بیان این مطلب
اظهار کرد :بخشهای اعظمی از دش��تهای کشور به
بیابان تبدیل شدهاند .خالی شدن سفرههای زیرزمینی
باعث نشس��ت و ش��کاف زمین میش��ود و حتی اگر
خشکسالی هم نباشد قرنها طول میکشد تا به حالت
طبیعی برگردد .وی با انتقاد از کشت محصوالت آببر
همچون انواع صیفیجات از جمله هندوانه ،سیبزمینی
و غیره افزود :خشکسالیهای ممتد از یک سو و برداشت
بیرویه از س��فرههای آب زیرزمینی در سالهای اخیر
باعث ش��ده وضعیت آب در شرایط بحرانی قرار گیرد.
مص��رف  92درصد آب در بخش کش��اورزی میانگین
بسیار باالیی است که در صورت تجهیز مزارع و باغات
به آبیاری مدرن ،در مصرف آب بین  80تا  100درصد
صرفهجویی میشود .این کارشناس کشاورزی احداث
بیش از حد چاههای غیرمجاز و برداش��ت بیش از حد
چاهه��ای غیرمجاز ب��ه دلیل نبود کنت��ور را از عوامل
هدررفت آب در بخش کشاورزی دانست و گفت :غفلت
در عدم توجه به احداث بیش از حد چاههای غیرمجاز
از عوامل بروز بحران آب در بخش کشاورزی بوده است.
از سوی دیگر بسیاری از چاههای مجاز هم فاقد کنتور
و سنجش اندازهگیری میزان مصرف آب هستند و این
مس��اله باعث برداشت بیش از حد آب توسط چاههای
مجاز ش��ده اس��ت .وی ب��ا بیان اینک��ه بحث آمایش
سرزمین و الگوی کشت باید جدی گرفته شود ،گفت:
با وجود قانون ارتقای بخش کش��اورزی که صراحتا به
الگوی کشت اشاره کرده ،بحث آمایش سرزمین توسط
دستگاههای مربوطه که موظف به انجام آن بودند به طور
جدی صورت نگرفته است .باید با ایجاد ساز و کارهایی،
برای کش��اورزان هر منطقه مشخص کنیم با توجه به
مزیتها و نیز محدودیت منابع آبی به کشت محصوالت
بپردازند .البته اجرای این امر کار سختی است اما اگر به
طور جدی با برنامهریزی ،صرف هزینه ،فرهنگسازی
و آموزش ،به بحث الگوی کش��ت پرداخته شود ظرف
حدود یک دهه شکل عملیاتی به خود میگیرد.
به گفته محمدی صادرات کشاورزی در هر کشوری بر
مبنای مزیت نسبی موجود و وضعیت رقابتی آن کشور
با س��ایر کشورها شکل میگیرد؛ در حالی که صادرات
کشاورزی ما معموال بر اساس مازاد تولید انجام میشود.
اگر مزیتها را بر اساس آمایش سرزمین و الگوی کشت
تعیین کنیم ،صادرات نیز هدفمند میشود.
این کارش��ناس کشاورزی س��وق یافتن صادرات به
س��مت محصوالت با نیاز آبی کم را ضروری دانس��ت
و اف��زود :محصوالتی مثل پس��ته و ب��ادام که نیاز آبی
کمتری دارند برای اقلیم ایران مناسبتر هستند .باید
به سمت محصوالتی برویم که دارای قدرت رقابت بیشتر
و آببری کمتر هستند .همچنین محصوالتی بکاریم که
قابل نگهداری و تبدیل باش��ند که این مساله نیازمند
ایجاد زیرساختهای صنایع تبدیلی است.
سخنگوی خرید تضمینی گندم
بانک کشاورزی؛

خرید گندم به مرز
 500هزار تن رسید

عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم
بانک کشاورزی گفت :از ابتدای فصل برداشت تاکنون،
 492هزار و  845تن گندم از کشاورزان هشت استان
کشور خریداری شد.
حش��مت اهلل نظ��ری درگفت و گو ب��ا ایرنا ،افزود:
تاکن��ون  5ه��زار و  612میلیارد ری��ال از منابع بانک
کش��اورزی به صورت آنالین و از طریق س��امانه ویژه
خری��د تضمینی گندم بانک کش��اورزی به حس��اب
گندمکاران کشور واریز شده است.
وی ب��ا بیان آنکه مجموع گندم خریداری ش��ده در
قال��ب  66ه��زار و  698محموله توس��ط  189مرکز
خرید فعال تحویل گرفته ش��ده اس��ت ،تصریح کرد:
این میزان گندم خریداری شده مربوط به استان های
ایالم ،بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
کرمان ،هرمزگان و کرمانشاه است.
س��خنگوی خرید تضمینی گندم بانک کش��اورزی
اضافه کرد :البته برای اس��تان های مذکور  275مرکز
خرید پیش بینی ش��ده بود ک��ه طی این مدت 189
مرکز آن فعال شده است .نظری گفت :طبق برآوردهای
وزارت جهادکش��اورزی پیش بینی می ش��ود امسال
حدود  11میلیون تن گندم در کش��ور تولید و حدود
 8میلیون تن آن توسط دولت خریداری شود.
وی ادامه داد :طبق مصوبه دولت امس��ال قیمت هر
کیلوگرم گندم معمولی(گندم نان)  1155تومان و هر
کیلوگرم گندم دروم با قیمت  1188تومان با افت مفید
چهار درصد و افت غیرمفید  2درصد خریداری خواهد
شد .وی گفت :سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک
کش��اورزی برای سرعت بخشیدن به عملیات خرید و
واریز پول به حساب کشاورزان توسط بانک کشاورزی
طراحی شده و طبق سنوات گذشته نیز خرید تضمینی
گندم تا پایان سال  84با عاملیت بانک کشاورزی انجام
می شد .به گفته وی ،امسال برداشت گندم در استان
های گرمسیر کش��ور از روزهای پایانی سال  93آغاز
و پیش بینی می شود با ورود استان های سردسیر تا
اوایل مهر ماه برداشت و خرید گندم ادامه داشته باشد.
وی افزود :س��ال گذش��ته نزدیک به  7میلیون تن
گندم از کشاورزان  31استان کشور خریداری شده بود.

