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آب و کشاورزی

دبیر خانه کشاورز استان کرمان گفت :باید به
صورت بنیادی آفت زنجره خرما را ریشه کن کرد
و گرنه آرام کردن موقتی این درد کافی نیست.
عل��ی نیک فر افزود :باید با همکاری یکدیگر
جلوی این آفت را گرفت و نگذاش��ت بیش��تر از

ای��ن به نخیالت صدمه وارد کند .وی بیان کرد:
در حال حاضر زنجره خرما نفسی برای پیشرفت
ندارد مگر آنک��ه مجددا در آینده طغیان کند و
از دالیل اصلی کاهش نس��بی آفت زنجره خرما
بارش رحمت الهی و همت کشاورزان در روزهای

اخیر بوده است.
وی گفت :سازمان جهاد کشاورزی وارد عمل
شده و دستگاه های سمپاشی را خریداری کرده
که اکنون در منطقه استفاده می شود البته این
سم پاشی در بعضی باغ ها امکان پذیر است.
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زنجره خرما باید به صورت
بنیادینریشهکنشود
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مبارزه با بیماری زنگ زرد
گندم در  11استان

معاون سازمان حفظ نباتات از مبارزه با بیماری زنگ
زرد گندم در  11استان کشور خبر داد و گفت :با توجه به
شرایط جوی به نظر میرسد سطح مبارزه با این بیماری
در سال جاری به  10هزار هکتار برسد.
یحیی ابطالی ،اظهار کرد :با توجه به پیش آگاهیهایی
که برای مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم صورت گرفته،
این بیماری در همه مناطق کش��ور کامال کنترل ش��ده
اس��ت .وی افزود :بیماری زنگ زرد گندم تاکنون در11
استان گزارش شده و مبارزه با این بیماری و کانونکوبی
در هم��ه این مناطق صورت گرفته اس��ت و با توجه به
اینکه عملیات کانونکوبی و اطالعرسانی به کشاورزان
به سرعت انجام شده ،سطح این مبارزه تاکنون به 6500
هکتار رسیده و با توجه به بارندگیهای صورت گرفته که
ش��رایط را برای رشد این بیماری آماده میکند ،به نظر
میرسد نهایتا مبارزه با زنگ زرد گندم به  10هزار هکتار
افزایش یابد .معاون سازمان حفظ نباتات ادامه داد :پس از
کانونکوبی نیز نظارتهای الزم صورت گرفته تا ریکاوری
یا بازخیزی بیماری مجددا اتفاق نیفتد که خوشبختانه
با توجه به شرایط موجود ریکاوری صورت نمیگیرد.
ابطال��ی گفت :با توجه به اینکه زنگ زرد گندم جزو
آفات خصوصی به ش��مار میرود ،سازمان حفظ نباتات
تنها وظیفه اطالعرسانی و آگاهی به کشاورزان را دارد تا
در سطح زیرکشت اراضی خود کانون بیماری را شناسایی
و ب��ا آن مب��ارزه کنند .وی اعالم ک��رد :هزینه مبارزه با
کانونکوب��ی این بیماری برای هر هکتار از اراضی نهایتا
حدود  70هزار تومان است.
معاون سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در سالهای
طغیانی مانند سال  1389مبارزه با این بیماری به حدود
 800هزار هکتار رسیده است ،اظهار کرد :امسال با توجه
به اقدامات انجام شده ،بیماری زنگ زرد گندم کامال در
کشور کنترل شده است ،چرا که با توجه به شرایط آب
ن وجود داشت پیشبینی
و هوایی که در اسفن د و فروردی 
میکردیم مبارزه با این آفت به  300تا  500هکتار برسد
اما اقدامات سریع و به موقع سازمان حفظ نباتات باعث
شد این آفت بهطور کامل کنترل شود.

برنامه جدید وزیر نیرو؛

ساخت  119سد در دوران
بحران حاد آبی!

وزیر نیرو از ساخت  119سد خبر داده و این در حالی
است که وضعیت هشداردهنده منابع آبی ،امکان چنین
طرحی را با اما و اگرهای بسیاری روبرو میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ،سال قبل بحران جدی وزارت
نیرو باالخره به خیر گذشت تا این وزارتخانه نفس تازهای
برای رهایی از بحران آب بکشد .هرچند که این بیآبی
تنه��ا مختص فصول گرم نبود ،چ��را که در بهار و پاییز
نیز ،بحران ادامه داش��ت .با این حال ،آخرین گزارشها
از وضعیت منابع آبی نشان از آن دارد که بحران وزارت
نی��رو همچنان ادامه دارد ،چرا که بنا بر این گزارش که
از س��وی وزارت نیرو ارائه شده ۶۱ ،سد بزرگ کشور از
مجموع  ۱۵۹سد یعنی  38درصد از کل سدهای کشور
در وضعیت قرمز ذخایر آبی قرار دارند و اوضاع  ۴۲سد
نیز در ش��راط عالی  ۹۰تا  ۱۰۰درصد پُرش��دگی است
که سد لتیان در شرق تهران نیز در این گروه قرار دارد.
این گزارش نشان میدهد که وضعیت سدهای تهران
هنوز هم در ش��رایط نامناس��بی به سر میبرد .اما نکته
جالبی که در این میان مطرح ش��ده ،صحبتهای وزیر
نیرو است که خبر از ساخت  119سد داده است.
این صحبت در حالی از سوی حمید چیتچیان مطرح
ش��ده که مبنای ساخت سد ،یا منابع زیرزمینی است یا
بارشهایی که میتواند سد را سرشار کند .در عین حال،
آن طور که شواهد نشان میدهد ،وزارت نیرو از هر دوی
این گزینهها بیبهره است.
در مورد گزین��ه دوم باید تاکید کرد که در فروردین
ماه،بارشها تا اندازهای تهران را از کمآبی نجات داد اما
وضعیت بحران کماکان ادامه داشت.

كرمان؛ رتبه دوم سطح زير
كشت گل محمدی در کشور

مدير باغباني س��ازمان جهادکشاورزی استان کرمان
گفت :از نظر س��طح زير كش��ت گل محمدی در كشور،
استان کرمان دارای رتبه دوم می باشد“ .لطفعلي زاده”
با اعالم این خبر گفت :استان كرمان داراي  2994هكتار
سطح زير كشت گل محمدي بوده كه از اين ميزان 523
هكتار بصورت نه��ال و  2471هكتار باروربوده و ميزان
توليد گل محمدي  5493تن با متوسط عملكرد  2تن
در هكتارميباشد .وي با بیان اینکه استان کرمان از لحاظ
سطح زير كشت گل محمدی در كشور دارای رتبه دوم
می باش��د گفت :بدليل نياز آب��ي كم ،برنامه جايگزيني
محصول گل محمدي طی یک برنامه زمانبندی ش��ده
پنج ساله به میزان  2500هكتار در دستور کار قرار دارد.
لطفعل��ي زاده گفت :تعداد واحدهاي فراوري درحال
فعاليت در س��طح اس��تان مجموعاً  63واحد اس��ت كه
 58واح��د بصورت س��نتي و  5واحد بص��ورت مكانيزه
كار فرآوري اين محصول را انجام داده و بالغ بر ش��ش
ميليون ليتر گالب و  456ليتر اس��انس ومقدار 82190
كيلوگرم گلبرگ خشك و  96350كيلوگرم غنچه خشك
استحصال مي شود .وی افزود :گل محمدي از گياهان
بس��يار مقاوم بوده و اكثر شرايط آب و هوایی را تحمل
مي كند ،نسبت به كم آبي مقاوم بوده و بسته به منطقه
كشت شده بين  7تا  15روز يكبار در زمان گلدهي و 20
تا  30روز يكبار در ديگر دوره هاي رشد آبياري ميشوند.

سودجویان خرما در کمین بازار ماه رمضان
دبیر کل انجمن خرما گفت :در حالی که حدود  50درصد خرمای
پارسال روی دس��ت تولیدکنندگان باقی مانده و خریداری ندارد،
سودجویان در کمین بازار ماه رمضان نشستهاند تا محصولی را که
به کمترین قیمت از نخلداران خریداری کردهاند با بیشترین سود
بفروشند .علی اصغر موسوی  ،اظهار کرد :ساالنه حدود یک میلیون
تن خرما در کش��ور تولید میش��ود که معموال نیمی از آن در ماه
رمضان و ما بقی در  11ماه دیگر سال مصرف میشود اما به دلیل
اینکه فصل برداشت خرما چند سالی است پس از ماه رمضان آغاز
میشود ،در حال حاضر حدود نیمی از محصول پارسال در اختیار
سودجویان قرار دارد و نیمی دیگر در اختیار تولیدکنندگان.
وی افزود :خرمایی که روی دست تولیدکنندگان مانده خریداری
ندارد و این در حالی اس��ت که س��ودجویانی که سال گذشته این
محصول را به کمترین قیم��ت از نخلداران خریداری کردهاند ،در
انتظار فرا رسیدن ماه رمضان هستند تا بتوانند با افزایش غیر منطقی

حاشیه سود خود ،خرما را به بیشترین قیمت ممکن بفروشند.
دبیر کل انجمن خرما ادامه داد :قیمت منطقی برای هر کیلوگرم
خرما حدود  3500تومان اس��ت ،یعنی مردم اگر می خواهند هر
جعبه خرما را که حدود  750گرم وزن دارد خریداری کنند ،نهایتا
باید برای آن حدود  2700تومان پول پرداخت کنند.
موسوی تصریح کرد :دولت اگر می خواهد به مشکالت بازار خرما
رسیدگی کند و آن را سامان بخشد باید ابتدا ستاد خرمای کشور را
که نمایندگان دولت ،مجلس و بخش خصوصی در آن حضور دارند،
احی��ا کند ت��ا بتواند با همفکری با دیگر فعاالن و تصمیمگیران در
این حوزه راه چارهای برای این مشکالت بیندیشد.
وی تاکید کرد :س��رانه مصرف خرما در کش��ور حدود یک کیلو
و  200گرم اس��ت .در حالی که س��رانه مصرف همین محصول در
کش��ورهای عربی همچون عربستان حدود هفت کیلو و  500گرم
است که اگر بتوانیم میزان مصرف خرما را در کشور به ازای هر نفر در

سال به دو کیلوگرم افزایش دهیم ،گام مهمی در راستای ساماندهی
بازار خرما و ارتقای سالمت و بهداشت عمومی جامعه برداشتهایم.

بلومبرگ تحلیل کرد

ایران ،بازار جهانی پسته را به لرزه میاندازد
بلومبرگ در مقاله ای با عنوان «بی خیال نفت ،ایران
بازار جهانی پسته را به لرزه میاندازد» به بررسی اثرات
توافق هستهای و رفع تحریمها بر صادرات پسته ایران
پرداخته است.
ایران آماده آن است که به بازارهای جهانی بازگردد
و با سرازیر کردن تولیدات خود سقوط قیمتها را بیش
از پیش سرعت بخشد .در نگاه اول ممکن است فقط
قیمت نفت به چشم بیاید ،اما بازار دیگری وجود دارد
که با توافق هستهای ایران و غرب بسیار بیشتر مورد
تاثیر قرار میگیرد :بازار پسته!
نفوذ ایران در بازار تنقالت بسیار بیشتر از نفوذش در
بازار نفت است .این کشور خاورمیانهای برای تصاحب
بازار پسته در رقابت با آمریکا بزرگترین تولیدکننده
پسته در جهان قرار دارد.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ ،همانند
نفت ،تحریمها مانع از صادرات پس��ته ایران به اروپا و
آمریکا ش��ده اس��ت از همین رو در پی مذاکراتی که
بین تهران و واش��نگتن برای حل اختالفات  10ساله
بر سر مسائل هستهای ایران صورت گرفته است ،انتظار
کاهش قیمت در بازار پسته قوت گرفته است.
هاکان باهچی مدیر عامل شرکت تجاری هاکان اگرو فعال در زمینه
تجارت آجیل و تنقالت میگوید ،عرضه جدید تاثیرات بس��یاری (بر
بازار) خواهد داشت.
ب��ا ورود مجدد ایران به بازار پس��ته ،ش��اید بزرگتری��ن بازندگان
کشاورزان کالیفرنیایی باشند که طی  10سال گذشته سطح زیر کشت
پسته را به رغم خشکسالی تا دوبرابر افزایش دادهاند .تولید پسته در
کالیفرنیا از سال  1973آغاز شده است .براساس آمار کمیته مدیریت
پسته ،تولید این محصول در سال گذشته به رقم  513میلیون پوند
(هر پوند تقریبا معادل  450گرم اس��ت) رسیده است که بیش از 3
برابر تولید سال  2004است.

دوستداران آجیل
برای دوس��تداران آجیل ،عرضه بیشتر خبر خوبی میتواند باشد.
قیمتها طی  5س��ال گذشته به علت کمبود عرضه  40درصد رشد
داشته است .اما به نظر میرسد صنعت پسته کالیفرنیا نگرانی زیادی
از بازگشت مجدد ایران نداشته است .باب کلین رئیس کمیته مدیریت
پس��ته میگوید :ایران برای فروش پسته خود در بازارهای آمریکا و
اروپا با مشکالتی زیادی مواجه خواهد بود؛ از آن روی که پسته ایران
حاوی مقادیر زیادی از افالتوکسین است .افالتوکسین مادهای سمی
است که توسط قارچها تولید میشود.
او در جری��ان مصاحبهای اعالم کرده اس��ت :من تا کنون موردی
مبنی بر نگرانی دس��تاندرکاران صنعت پسته کالیفرنیا از بازگشت
ایران مش��اهده نکردهام .حتی اگر قیمتها کمی هم کاهش داش��ته

باش��ند باز هم کشاورزان کالیفرنیای در شرایط خوبی
به سرمیبرند .او اضافه میکند :قیمتها بسیار خوب
است و پس��ته پرسودترین محصول کشاورزی آمریکا
در میان کشتهای چند ساله است.
ارزش محص��ول پس��ته صادراتی آمریکا در س��ال
گذش��ته رقمی در حدود  1.3میلیارد دالر بوده است
این رقم مشابه ارزش صادرات پسته ایران بوده است.
اما صادرات پسته از آن جهت که بعد از صادرات نفت
بزرگتری��ن محصول صادراتی ایران اس��ت برای این
کشور بسیار مهمتر است.
بحران سفارت آمریکا
آمریکا واردات پس��ته از ایران طی سه دهه اخیر در
مقاط��ع مختلفی ممنوع کرده اس��ت .اولین باری که
ورود پسته ایران به آمریکا ممنوع شد سال 1979بود.
این ممنوعیت در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران
و به گروگان گرفته ش��دن کارکنان س��فارت توس��ط
دانش��جویان ایران��ی بود .این ممنوعیت  4س��ال بعد
برداش��ته ش��د .اما بار دیگر در سال  1987در جریان
جنگ ایران و عراق وضع شد و تا سال  2000ادامه پیدا
کرد .در سال  2010مجددا رئیسجمهور اوباما قوانینی وضع کرد که
ورود پسته ایرانی را به بازار آمریکا با محدودیت جدی مواجه میکرد.
اریک فرراری مدیر شرکت فررای و همکاران که از طرف تاجران
ایرانی با دولت آمریکا در حال مذاکره است میگوید ،در حال حاضر
شما نمیتوانید شما نمیتوانید پسته ایران را وارد بازار آمریکا کنید.
دیگ��ر تحریمهای غربی نیز که برای محدود کردن تجارت نفت و
گاز ایران طراحی شده است ،توانایی ایران را برای صادرات پسته به
بازار اروپا و آمریکا محدود کرده است.
تاجران میگویند چین ،هند و ترکیه کمکان بزرگترین خریداران
پسته ایران هستند و در این میان حتی مقداری از پسته ایران توسط
ترکها به بازارهای اروپایی صادر میشود.

هیات امنا و هیات مدیره جدید انجمن پسته ایران انتخاب شدند

کرمان؛کانون رایزنی فعاالن صنعت پسته
اقتصاد کرمان:هم آوردی ایران و آمریکا تنها به مذاکرات جدی و
نفسگیر در« پرونده هسته ای» ختم نمی شود چه اینکه رقابت این
دو کشور در دهه های اخیر به عرصه های دیگر نیز کشیده شده و در
یک مورد از این رویارویی «،قدرت نمایی پسته ای » نزدیکی بین دو
کشور در جریان است.بر اساس این گزارش ،دوران آسودگی و یکه
تازی ایران در تولید و صادرات پسته جهان به سر آمده و چندسالی
است که صنعت پسته آمریکا پا به پای ایران برای تصرف بازار جهانی
و کسب سهم بیشتری از این بازار پیش می اید.این در حالی است
که تولیدکنندگان پسته با مشکالتی که اصلیترین آنها بحران آبی
اس��ت مواجه شده اند و صادرکنندگان پسته نیز با محدودیت های
ناش��ی از تحریم اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کنند.با این همه
فعاالن صنعت پسته ایران خیال واگذاری میدان به رقیب قدرتمند
و تازه نفس خود را ندارند و در چنین شرایطی ،عصر روز چهارشنبه
 23اردیبهش��ت ماه  94برای برگزاری مجمع عمومی انجمن ملی
پسته ایران ،تعیین هیات امنا و هیات مدیره انجمن به عنوان تصمیم
سازان اصلی این صنعت و نیز مذاکرات پسته ای یک روزه به کرمان؛
پایتخت تولید پسته ایران پای نهادند.
صادرات  160هزار تن پسته در سال جاری
رییس هیات امنای انجمن پسته ایران با بیان اینکه ،برای انجمن
پسته زحمات فراوانی کشیده ایم ،تصریح کرد :خوشبختانه توانسته
ایم پسته را جزو  15قلم اول نهادهای دنیا معرفی و بشناسانیم.
« اس��داهلل عس��کراوالدی» در مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن پسته ایران گفت :صنعت پسته یک صنعت قدیمی و سابقه
آن به بیش از  2هزار سال پیش در کشور ما بر می گردد به طوری
که بیش از  2700سال پیش در تاریخ نوشته شده است که خاقان
چین برای عروس��ی دخترش امپراطور ایران را دعوت کرده است و
هدیه امپراطور ایران ،سه قلم کاالی کشاورزی پسته ،خرما و انگور
بوده است .وی با اشاره به اینکه ،حداقل قدمت این محصول سه هزار
ساله است افزود :این صنعت امروزه به ما رسیده است و وظیفه امروزه
ما حفظ این صنعت است و باید به آن اهمیت بدهیم.
رییس هیات امنای انجمن پسته ایران با بیان اینکه ،برای انجمن
پسته زحمات فراوانی کشیده ایم تصریح کرد :خوشبختانه توانسته ایم
پسته را جزو  15قلم اول نهادهای دنیا معرفی و بشناسانیم .در اوایل
انقالب اسالمی پیروز شد صادرات پسته ایران حدود  15هزار تن بود
وی اظهار کرد :به دلیل بحران آبی در کشور نتوانستیم به چشم
انداز  400هزار تن دس��ت پیدا کنی��م اما به مرز  200هزار تن نیز
رس��یده ایم اما ایاالت متحده آمریکا از ما پیشی گرفته است و هم
اکنون با تولید  250هزار تن رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده

است و ایران در رتبه دوم تولید پسته دنیا قرار دارد.
عس��کراوالدی تصریح کرد :در سال جاری  160هزار تن صادرات
داش��ته ایم که به عنوان اولین کاالی صادراتی کشور محسوب می
شود و تا ابتدای شهریورماه،مابقی محصول پستهی صادراتی را صادر
خواهیم کرد .وی با اش��اره به اینکه ،انجمن پسته ایران یک بخش
خصوصی در کشور است گفت :صنعت پسته توانسته است ارز آوری
اول صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد و میخواهیم
اول بودن کشورمان را در صادرات پسته حفظ کنیم.
به گزارش ایس��نا منطقه کویر،رییس هیات امنای انجمن پسته
ای��ران با بیان اینکه ،ما به دنیا نش��ان دادیم ک��ه با همه تحریم ها
موفق بوده ایم تصریح کرد :هدف اصلی انجمن پسته ایران الفت و
همزبانی تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ،فراوری کننده و  ...بوده است.
عسکراوالدی ادامه داد :هدف دیگر ما ارتقای کیفیت پسته است
زیرا پسته ایران آبروی ما در دنیا است .سطح تولید و صادرات ،حفظ
منافع کشور ،منافع گروه و منافع فرد از اهداف دیگر این انجمن است.
عسکراوالدی در پایان خاطر نشان کرد :باید با همدلی و همزبانی
این بار سنگین را به راحتی از دوش برداریم ضمن آنکه منفعت خود
را بر ضرر دیگران استوار نکنیم.
همگرایی و همفکری تشکل های بخش خصوصی
رییس هیات مدیره انجمن پس��ته اظهار کرد :پسته نام کشور را
در همه جای دنیا فریاد می زند همه کشورها پسته و فرش ایران را
می شناسند که کرمان صاحب هر دو کاال است.
محس��ن جالل پور در مجمع عمومی انجمن پسته ایران با بیان
اینکه ،بیش از  180نفر از اعضای پیوسته انجمن امروز در این جلسه
حضور دارند گفت :در یک دهه گذشته و با وجود همه تحریم های
ظالمانه ای که بر علیه جمهوری اس�لامی اعمال ش��د خوشبختانه
توانس��تیم صادرات و ارزآوری خوبی از صنعت پس��ته برای کش��ور
فراهم کنیم .وی افزود :ما در انجمن پسته ثابت کردهایم که بخش
خصوصی اگر اختیارات الزم را داشته باشد ،در سختترین شرایط
هم میتواند دوام بیاورد .وی افزود :اس��اس اصلی اقتصاد مقاومتی،
عبور از نفت و جهاد اقتصادی می شود که خوشبختانه صنعت پسته
در راس این فرامین مقام معظم رهبری قرار گرفته اس��ت و به این
موضوع نیز افتخار می کنیم .رییس هیات مدیره انجمن پسته اظهار
کرد :پسته کاالیی است که  10درصد ارزبری و  80درصد ارزآوری
برای کشور به همراه دارد ضمن آنکه بیش از  95درصد این صنعت
متعلق به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه ،پسته نام کشور را در همه جای دنیا فریاد
می زند ،تصریح کرد :محصول پسته نهتنها ارزآور است ،بلکه فرهنگ

و نام کشور را در همهی دنیا زنده نگه میدارد .همه کشورها پسته و
فرش ایران را می شناسند و خوشبختانه کرمان صاحب هر دو کاال
در کشور می باشد و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را بکنیم.
نای��ب رییس ات��اق بازرگانی ایران اضافه ک��رد :این انجمن بدون
وابس��تگی و کامال خصوصی این صنعت را برای کشور حفظ کرده
اس��ت و نگرانی هایی در این صنعت وجود دارد که باید راهکارهای
جدیدی برای مرتفع کردن آنها پیدا کرد.
وی اظه��ار کرد :امروز نیاز به همگرایی و همفکری تش��کل های
خصوصی احساس می شود .و تشکلها در ایران می توانند بسیار موثر
باشند .کشور سوییس با حمعیت حدود  12میلیون نفر بیش از 60
هزار تشکل دارد اما در ایران به مرز  300تشکل ملی می رسد و این
مساله نشان میدهد که ما در نهادینه کردن تشکلها و اجتماعات
ملی و غیرانتفاعی بخش خصوصی موفق نبودهایم.
رییس هیات مدیره انجمن پسته اظهار کرد :یک نگرانی جدی در
نهادینه کردن تشکل ها و نهادینه کردن اجتماع ملی و غیرانتفاعی
وجود دارد که متاسفانه نگاه جدی به منابع بخش خصوصی وجود
ن��دارد .رییس اتاق بازرگانی اس��تان کرمان گفت :یکی از مش��کل
صادرات کش��ور ،عدم وجود کارنهادی و تشکلی در این حوزه است
به طوری که متاس��فانه هرکسی که بتواند به بازاری دسترسی پیدا
کند به بخش صادرات ورود پیدا می کند و بازار کس��انی که س��الها
زحمت کشیده اند را نابود می کند و پس از مدتی که بازار را خراب
کردهاند از این حوزه خارج می شوند.
وی ادام��ه داد :باید کنترل و نظارت برای تولید و صادرات وجود
داشته باشد که این نظارت فقط با حضور تشکل ها صورت می پذیرد
جاللپور صنعت پسته را صنعتی پرافتخار و در عین حال پرمخاطره
توصیف کرد و افزود :امریکا ارتقای تولید پسته تا سطح  600هزار
تن تا س��ال  2020را در برنامهی خود دارد؛ این در حالیس��ت که
ما اگر در شیوهها و میزان تولید خود تحول ایجاد نکنیم ،در همان
سطح تولید  200هزار تن باقی خواهیم ماند.
نتایج انتخابات انجمن پسته ایران
در مجمع عمومی انجمن پسته ایران 45 ،عضو هیات امنا برای یک
دوره  4ساله از بین سه گروه باغداران ،صادرکنندگان و خدمات و
 7عضو هیات مدیره این انجمن با رای اعضا انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش اقتصاد کرمان ،محس��ن جاللپور ،محمد صالحی ،علی
قاسمعلیزاده ،فرهاد آگاه ،فاطمه نظری ،سهیل شریف و سید محمود
ابطحی منتخبین صنعت پسته ایران در هیات مدیره انجمن پسته
هس��تند و علی احمدیان هم به عنوان دبیرکل جدید این تش��کل
معرفی شد.

خبر

18دستگاه سم پاش برای
مبارزه با زنجره خرما در
کرمان توزیع شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
گفت 18 :دس��تگاه س��م پاش برای مبارزه با آفت زنجره
خرما در سال جاری خریداری شده و در اختیار کشاورزان
و دستگاه های مربوط قرار گرفته است .ناصر طاهری در
گفت و گو با ایرنا افزود :این دس��تگاه ها از نوع توربینی
به ارزش حدود چهار میلیارد ریال خریداری شده اند.
وی گفت :دو دس��تگاه به ص��ورت الگویی و رایگان در
اختیار کشاورزان و  16دستگاه دیگر هم در اختیار تعاونی
های تولید و کلینیک های گیاه پزشکی و کشاورزان برای
مبارزه با زنجره خرما قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد :تس��هیالت بانکی با  30درصد
بخش��ودگی و پنج ساله از اول امسال به کشاورزان اعالم
شده است و به افرادی که درصدد خرید ادوات کشاورزان
و وسایل مورد نیاز سم پاشی هستند پرداخت می شود.
مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان
کرم��ان گفت 40 :نفر کارش��ناس ناظر گیاه پزش��ک به
غیر از کارشناسان موجود از سوی بخش دولتی خدمات
فنی و آموزشی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان
قرار می دهند.
وی اف��زود :ای��ن کارشناس��ان با پایش آف��ت و اطالع
رس��انی بهنگام به کش��اورزان در زمینه مب��ارزه با آفات
کمک می کنند.
وی با اش��اره به اینکه پس از زلزله س��ال  82در بم به
مدت  10سال سم پاشی هوایی از سوی دولت انجام می
شد گفت :اکنون به مدت سه سال سم پاشی هوایی صورت
نمی گیرد و از دالیل آن مجوز ندادن س��ازمان حفاظت
محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی است.
وی گفت :سم پاشی هوایی در زمان شروع قرار بود به
مدت پنج سال صورت گیرد و پایان پنج سال کشاورزان
درصدد اصالح باغات برآیند تا نیاز به س��م پاشی از بین
برود و همچنین حدود  70دستگاه سم پاش از آن زمان
از دستگاه های مختلف در منطقه مستقر شده است.

رفع مشکل ناباروری درختان
زیتون با پیوند سرشاخه کاری

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی جنوب استان
کرم��ان گف��ت :با توجه به اینکه بخ��ش از باغات زیتون
منطقه به دلیل خودناسازگاری نابارور است لذا این مشکل
با پیوند سرشاخه کاری رفع می شود.
به گزارش ایرنا منصور ش��ریف اف��زود :اجرای برنامه
 TopWorkingپیوند سرش��اخ ه کاری زیتون در این
منطقه آغاز شده است.
وی بیان کرد :سه هزار و  117هکتار سطح زیر کشت
زیتون در جنوب کرمان است که ساالنه با تولید سه هزار
ب های اصلی
و  229تن محصول این منطقه یکی از قط 
ی شود.
کشت زیتون در استان محسوب م 
وی بیش��تر ارقام کش��ت ش��ده در این منطقه را زرد،
روغنی ،کنس��روالیا ،مانزالینا ،دزفول��ی و دو رقم جدید
کرونایک��ی و آربکی��ن ذک��ر ک��رد و گفت :ب��ا توجه به
مش��کل ناباروری بعضی از ارقام زیتون در باغها به دلیل
خودناس��ازگاری مدیریت باغبانی کار پیوند را آغاز کرده
است .مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
اظهار کرد :در این اقدام عملیات پیوند به روش سربرداری
به صورت عملی و آموزش��ی در سطح باغهای غیربارور و
ی شود.
مسن انجام م 
وی با اشاره به اینکه عملیات پیوند از اواخر فروردین ماه
آغاز شده است و تا پایان نیمه اول خرداد ماه ادامه دارد
گفت :در صورت انجام آن با پیوند ارقام گردهزا مش��کل
باروری ارقام خودناسازگار رفع میشود.
قائم مقام وزیر نیرو :

مشکل افت سطح منابع آبی
کشور جدی است

تهران  -ایرنا  -قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه پیکر
نحیف منابع آبی توان برآوردن انتظارات روزافزون را ندارد،
گفت  :در گذش��ته  100میلیارد مترمکعب بیش از توان
آبی استفاده شده که افت  20متری سفره آب زیرزمینی
را به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا ستار محمودی از کاهش بارندگی های
ساالنه در کشور خبر داد و گفت :طی سال های گذشته
 100میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده
ش��ده که افت  20متری سفره های آب زیرزمینی را به
دنبال داشته است .قائم مقام وزیر نیرو؛ تغییرهای صنعتی
و استفاده از فناوری های روز مانند پمپ های قوی چند
طبقه و حفر چاه های عمیق کشاورزی و ساخت سدهای
بلند و حجیم به جای ابزارهای ساده ،قنات ها و چشمه
ها را عامل تغییر روش های برداش��ت آب و نیز ش��رایط
فیزیکی خاک دانس��ت و افزود :طبیع��ت قادر به تغذیه
تدریجی منابع آب زیرزمینی اس��ت اما سرعت برداشت
ها آنقدر زیاد است که جبران آن غیر ممکن شده است.
وی تصریح ک��رد :آب نباید در معادله های اجتماعی به
منزله امتیاز ،رای و هیجان های اجتماعی مورد استفاده
قرار گیرد بلکه باید به س��متی حرکت کنیم که کشور را
آباد و توسعه را پایدار نگه داریم .این مقام مسئول بر لزوم
مدیریت تقاضا و عرضه آب تاکید و استفاده از روش های
نوین آبیاری و پساب ،استفاده از آب غیرشرب برای آبیاری
فضای سبز ،نصب کنتورهای هوشمند کشاورزی ،اجرای
ط��رح های آبخوان داری و آبخی��زداری ،تغییر و اصالح
الگوی کش��ت و مدیریت آب های سطحی و شهری را از
جمله راه های مدیریت مصرف آب برشمرد.

