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کاهش انتظارات تورمی کشور با توقف رشد پول
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی به چند نکته در خصوص متغیرهای پولی
اشاره کرد و گفت :دیروز ،گزارش تحلیلی آذرماه بانک مرکزی منتشر شد که دو واقعیت
آماری در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است .وی اظهار داشت :نخستین موضوع در
این گزارش رشد 15/۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد

ن بوده
پول در آذر و کاهش 10/3درصدی رش ـ ـ ــد 12ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبا 
است .همتی گفت :توقف رشد پول و کاهش رشد 12ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان،
عالمت مهمی از کاهش انتظارات تورمی اس ـ ـ ــت .رئیسکل بانک مرکزی اظهار داشت:
یس ـ ـ ــابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن
کنترل رشد پایه پولی با وجود شرایط ب 

گردش مالی 20هزار میلیارد تومانی مرکبات
محمدرضا شعبانی ،مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران میگوید :استان
مازندران تولیدات کشاورزی استراتژیک زیادی دارد که مرکبات یکی از همین تولیدات
است .شعبانی درخصوص حجم برداشت مرکبات سال جاری گفت :برابر پیشبینی ما،
مجموع مرکبات استان باید حدود دو میلیون و 700هزار تن باشد اما هنوز این برداشت
کامل نشده و  10تا 15درصد محصوالت بهویژه در غرب استان هنوز روی درختان است
و باید صبر کنیم تا برداشت کامل شود و رقم نهایی و دقیق را اعالم کنیم.
وی گــردش مالی ایــن میزان تولید مــازنــدران را بالغ بر 20هــزار میلیارد تومان اعــم از
باغدار  ،سورتینگ ،سبدسازی ،کارگری و حمل و نقل اعالم کرد و گفت :اگر دولت از
بخش خصوصی حمایت کند و صنایع تبدیلی ازجمله تولید آبمیوه و کنسانتره در
استان راهاندازی شود ،این گردش مالی نیز افزایش مییابد ضمن اینکه با حمایت
دولت از باغداران و تامین نهادههای ارزانقیمت و آموزش به باغداران بدون تغییر
سطح زیرکشت میتوانیم تولید را به باالی سه میلیون و 500هزار تن برسانیم با این
جزئیات که در حال حاضر متوسط تولید مرکبات در هکتار 23 ،تن است و با رعایت
موارد گفتهشده میتوانیم تا 35تن در هکتار نیز تولید داشته باشیم .وی درخصوص
صادرات مرکبات گفت :در حال حاضر بیش از یکصد هزار تن صادرات انجام شده و
اکنون نیز صادرات در جریان است که در صورت ادامه این روند ،پیشبینی میشود
صادرات مرکبات در سال جاری که بیشتر از نوع پرتقال است ،در مقایسه با سال قبل
افزایش یابد .شعبانی همچنین افزود :حدود 120هزار هکتار اراضی تحت کشت استان
به تولید مرکبات اختصاص دارد.

ظرفیتهای صنعت کشاورزی کشور در هر استان چیست؟

ارزآوری از خاک

هر بار که از ظرفیتهای کشاورزی ایران صحبت میشود ،موضوع چهارفصل بودن ایران و این فرصت برای توسعه صنعت

گروه استانها

کشاورزی نیز مطر ح میشود اما وقتی این موضوع و ظرفیتهای مغفول مانده حوزه کشاورزی در ایران مطر ح میشود ،اصل

جامجم

موضوع فراموششده و به مسائل حاشیهای پرداخته میشود .تقریبا هر استان ایران بهنام یک محصول کشاورزی شناخته
میشود؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی در همه مناطق کشور وجود دارد اما کمآبی و همچنین
بهصرفه بودن واردات برخی کاالها بهجای تولید آن باعث شده تا حمایت از کشاورزی با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد،

ملموس نباشد .طرح آمایش سرزمین هم به همین موضوع اشاره دارد .به بیان بهتر محصوالت باید در جایی تولید شود که ظرفیت در آنجا وجود داشته
باشد اما متأسفانه نبود نظارت بر تولید بهخصوص در بخش کشاورزی باعث شده یک کاال در یک سال آنقدر زیاد باشد که برای کشاورز برداشت
محصول اقتصادی نباشد و در سال دیگر همان محصول آنقدر کم باشد که باقیمتهای گزاف عرضه شود .از سوی دیگر باید توجه داشت چند سالی
است که از قانون انتزاع میگذرد.براساس قانون ،انتزاع تولید و عرضه محصوالت کشاورزی باید بهعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد اما متأسفانه رفتار
سلیقهای در اجرای قوانین باعث شده این قانون به هدف در نظر گرفتهشده نرسد .یکی از اهداف این قانون تأمین کاالهای استراتژیک و قطع وابستگی
به واردات بود که تعلیق این قانون به مدت دو سال باعث شد تا برخی برنامهها کنار گذاشته شود .آنچه در ادامه گزارش میخوانید بررسی جامجم از
ظرفیتهای کشاورزی چند استان ایران است:

امکان ارزآوری بیش از 30میلیون دالری از خرما

تولید 1200میلیارد تومان گندم در ایالم

محمدعلی اقدسی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی استا نایالم به خبرنگار جا مجم
گفت :ساالنه بیش از ۲۳۰هزار هکتار از اراضی زراعی استان به کشت انواع محصوالت
زراعی و باغی اختصاص یافته و حدودا ۸۵۰هزار تن نیز انواع محصوالت زراعی و باغی
تولید و به بازار مصرف عرضه میشود .اقدسی افزود :از مهمترین محصوالت زراعی
استانایالم میتوان به گندم  ،جو  ،برنج و صیفی جات اشاره کرد که در بین محصوالت
فــوق ،گندم با بیش از ۳۲۰ه ــزار تن و صیفی جــات با بیش از ۲۵۰ه ــزار تن بیشترین
تولید را به خود اختصاص داده اند و ارزش اقتصادی کل تولیدات بخش زراعی به طور
متوسط ساالنه بالغ بر ۲۵۰۰میلیارد تومان است .وی ادامه داد :در بین محصوالت
زراعی توسعه کشت دانه روغنی کلزا در استان ایالم جایگاه ویژه ای داشته و تولید
این محصول با ارزش در طول سنوات گذشته به بیش از ۲۰هزار تن رسیده است و
انگور و گل نرگس تولیدی استان نیز به استانهای همجوار و تهران صادر می شود.
رئیس جهادکشاورزی استان ایالم افزود :وجود مرز صادراتی مهران این امکان را برای
کشاورزان استان فراهم کرده که بهراحتی بتوانند مازاد محصوالت تولیدی خود را به
کشور عراق صادر کنند .وی عنوان کرد :در بین محصوالت زراعی ،گندم آبی و دیم با بیش
از ۱۴۰هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت را در استان به خود اختصاص دادهاست
که ارزش اقتصادی این محصول استراتژیک با در نظر گرفتن قیمت تضمینی امسال
بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد تومان برآورد میشود.

چند اقدام برای تحول در بازار زعفران

محصول خرما در استان بوشهر با دارا بودن ۳۴هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید ساالنه بیش
از ۱۶۰هزار تن محصول نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تامین معیشت بیش از ۱۶هزار نفر
بهصورت مستقیم ایفا میکند .خسرو عمرانی ،معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
استان بوشهر با اشاره به وجود شش میلیون اصله نخل در استان بوشهر و تولید ۱۶۴هزار تن خرما
در سال به جامجم میگوید :امسال بین  ۲۵تا ۳۰هزار تن خرما به کشورهای روسیه ،افغانستان،
پاکستان ،اوکراین ،کشورهای حوزه خلیجفارس و اروپا صادر شده است .این در حالی است که
حدود  ۵۰هزار تن آن در انبارهای سنتی باغداران ،صنایع تبدیلی و سردخانهها باقی مانده است.
عمرانی اضافه میکند :در حال حاضر ۶۴واحد سردخانه با ظرفیت ۶۳هزار تن ۷۸،واحــد صنایع بستهبندی و فرآوری با ظرفیت ۸۹هزار تن
در سطح استان بوشهر فعال هستند .وی با اشاره به مشکالتی که شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی گذاشته است ،میافزاید :رکود اقتصادی،
افزایش هزینه ،کاهش مصرف ،کندی صادرات ،سختی برگشت ارز و  ...از عواملی است که افزون بر کرونا در کاهش صادرات خرمای استان
موثر بوده .عمرانی ادامه میدهد :حمایتهایی که در این سالها از صنعت خرمای استان انجام شده بیشتر شامل تسهیالت سردخانه
و صنایع و یارانه آبیاری تحت فشار متمرکز بوده است .سمیه فرحبخش ،مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در اینباره
معتقد است :اگر طر ح نخلستان در اراضی پاییندست سد شهید رئیسعلی دلواری واقع در شهرستان دشتستان که حدود ۱۰هزار هکتار
است به مرحله اجرا درآید با حذف نخلستانهای کهنسال در چشمانداز ۲۰ساله ظرفیت تولید استان بوشهر به ۱۹۰هزار تن در سال خواهد
رسید .وی میگوید :براساس نقشه راه توسعه نخیالت استان در افق  ۱۴۰۴درصورتی که ظرفیت تولید ۱۸۰هزار تن محقق شود میزان صادرات
به ۴۰هزار تن میرسد که در این صورت ۳۲میلیون دالر ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

غالمحسین ساربان ،معاون بهبود
تــول ـیــدات گ ـیــاهــی ج ـهــادک ـشــاورزی
اسـتــان خــراســان رضــوی بــه خبرنگار
جامجم گفت :وضعیت جــوی پاییز
امسالوافزایشنسبیدماوخسارت
سرما بهویژه در مناطق جنوبی منجر
به کاهش ۲۰درصدی تولید زعفران در
سالجاری شدهاست  .ساربان افزود:
با اختصاص ۵درصد از ارزش صادرات به برنامههای طرح و توسعه با هدف معرفی زعفران در
بازارهای هدف ،برندسازی ،افزایش فرهنگ مصرف زعفران و بهرهگیری از دانش فنی مورد
نیاز و ممانعت از قاچاق پیاز زعفران به کشورهای دیگر از جمله افغانستان ،راهاندازی بورس
بینالمللی برای توسعه معامالت در خارج از کشور و کمک به واحدهای تحقیق و توسعه
فرآوردههای جدید با رویکرد پیشگیری از خامفروشی میتوان بخشی از بازار این محصول
استراتژیک استان را ساماندهی کرد  .وی اضافهکرد  :در پنج ماهه اول امسال از نظر وزنی
حدود ۲/۳درصد و از نظر ارزش ۸/۱۳درصد در بخش صادرات زعفران کاهش داشتهایم .

باغات سیب و 250هزار تن مربوط به انگور است.
سطح ز یــر کشت باغات سیب در حــال حاضر
چیزی حــدود 42هــزار هکتار اســت .عمدتا در
حوزه سپیدرود که شامل شهرستان های میانه
و قسمتی از شهرستانهای مراغه است امکان
افزایش سطح زیر کشت سیب وجود دارد .در
پایاب سدهایی که در شهرستانهای میانه و
کلیبر و اهر وجود دارد نیز امکان افزایش 10هزار
هکتاری آن وجــود دارد و ساالنه چیزی حدود
500هکتار به باغات سیب اضافه میشود .البته
مستعدترین محل برای توسعه باغاتسیب و

محصوالت گلخانهای اختصاص دارد .مقصد
اول صادرات محصوالت کشاورزی استان کشور
روسـیــه اســت کــه تمایل دارد خــودش حمل
محصوالت را از داخل کشورمان به عهده بگیرد.
م ـتــاس ـفــانــه اخـ ـی ــرا م ـش ـکــل ز یـ ـ ــادی از طــرف
کامیونداران کشور روسیه داریم .این برای ما
تبدیل به یک معضل شــده و یک مــاه است
محصوالت ما پشت مرزها دپو شدهاند و این
مساله برای محصوالتی چون کشمش و سیب
مشکالتی ای ـجــاد ک ــرده کــه در ص ــورت ادام ــه
پیداکردن مشکل آفرین خواهدبود.

روسیه ،مقصد اول
محصوالت کشاورزی
آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
در گفتوگو با خبرنگار جامجم گفت :از نظر
سطح زیر کشت و از لحاظ میزان تولید در این
اس ـتــان بــه تــرت ـیــب س ـیــب ،ان ـگــور و گـیــاهــان
گلخانهای بیشترین مـیــزان تولید را بــه خود
اختصاص دادهان ــد .از یک میلیون تن تولید
ساالنه باغات استان650 ،هزار تن آن مربوط به

انگور حوضه آبریز دریاچهارومیه است که ما
عمال آن را از دست دادهایم و وقتی نیاز به اصالح
و احیا باشد اقــدام به جایگزینی محصوالتی از
قبیل سنجد ،عناب و پسته میکنیم که مقدار
آب کمتری نیاز دارد .برنامه اصلی ما افزایش
ب ـهــرهوری و عملکرد اســت و افــزایــش سطح
زیرکشت در درجه بعدی قرار دارد .اکبر فتحی
افــزود :ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی
استان آذربــایـجــان شرقی به قیمت ســال 98
چیزی حدود 15هزار میلیارد تومان است که از
این مقدار حدود 30درصد آن به سیب ،انگور و

به بانک مرکزی ،اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی
باید بر اساس ش ـ ـ ــرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای بهبود کنترل
رشد متغیرهای پولی ،محدودیت بر رش ـ ـ ــد ترازنامه بانکها را از دیماه جاری ابالغ کرده
است تا آنچه مقدور است جهت کنترل تورم ب ه کار گیرد/.جامجمدیلی

 30درصد تولید نخود کشور
در کرمانشاه

محمد سعید هوشیار  ،مدیر زراعــت
سـ ــازمـ ــان جـ ــهـ ــادکـ ــشـ ــاورزی اس ــت ــان
کــرمــانــشــاه در گــف ـتوگــو بــا خــبــرنــگــار
جامجم گفت :در ســال زراعــی 98-99
سطح زیر کشت نخود پاییزه  -انتظاری
41ه ــزار و200هــکــتــار بــا تولید 51ه ــزار و
790تــن و نخود بهاره 140هزارهکتار با
تولید 98ه ــزار تن بــود که در مجموع
سطح زیر کشت کلی نخود 181هــزار و
226هکتار با تولید 149هــزار و 790تن
در استان است .استان کرمانشاه از نظر سطح زیرکشت و تولید نخود
مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده اســت .هوشیار افــزود :در
زمینه صنایع تبدیلی دو کارخانه کنسرو و تولید مواد اولیه فالفل در استان
احداث شده و چندین واحد در راستای سورتین و بستهبندی در سطح
استان فعال هستند .وی ادامه داد :همچنین یک کارخانه در زمینه لپه
و فرآوری نخود در حال احداث است .بهطور کلی استان کرمانشاه قطب
تولید نخود کشور است و حدود ۳۰درصد نخود کشور را تولید میکند .این
مدیر سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه ادامه داد :در چند سال گذشته
سطح زیر کشت نخود استان بیش از ۱۶۰هزار هکتار بوده که با این اوصاف
مقام اول کشوری را به خود اختصاص دادهاست .استان کرمانشاه ظرفیت
تولید ۱۵۰هزار تن محصول در سطح ۱۹۰هزار هکتار را دارد .هوشیار گفت:
چنانچه ۱۵۰هزار تن تولید را با احتساب هر کیلوگرم 18هزار تومان محاسبه
کنیم محصول نخود برای استان چیزی حدود 2700میلیارد تومان آورده
اقتصادی فقط در فروش دانه دارد .برنامه سازمان جهاد کشاورزی برای
سال  1399-1400توسعه سطح زیر کشت نخود پاییزه به 59هزار و600هکتار
و نخود بهاره به ۱۲۱هزار هکتار است.

صادرات 90درصدی تولیدات پسته

اســتــان کــرمــان بــه عــنــوان بــزرگتــریــن
قــطــب تــولــیــد پــســتــه ایـ ــران شناخته
میشود و پسته آن به لحاظ کیفیت و
طعم در جهان بینظیر است .بیشترین
سطح زیر کشت پسته در استان کرمان
متعلق به شهرستانهای رفسنجان،
سیرجان ،شهربابک ،کرمان ،زرند ،انار و
راور است .حسین رضایی ،دبیر انجمن
پسته ایـ ــران بــا بــیــان ای ـنکــه ســاالنــه
ح ــدود 100هــــزار تــن پسته در اســتــان
کرمان برداشت میشود که 10درصــد
آن مصرف بــازار داخلی است و 90درصــد مابقی به بازارهای جهانی صادر
میشود ،گفت :سطح زیر کشت پسته در کل کشور ۴۰۰هزار هکتار است
که حدود ۲۱۲هزار هکتار آن در استان کرمان است .وی میافزاید :امسال
۱۹۰هــزارتــن پسته در کل کشور تولید شــده که ۲۰۰هــزار خانوار بهصورت
مستقیم از تولید و بــرداشــت آن امــرار معاش میکنند و تــا ۱۵میلیون
نفر روز به صورت غیرمستقیم (مثال امسال سهمیلیون نفر روز ) پسته
کشور را برداشت کردند .وی ادامه داد :ارزآوری پسته یک تا 1/5میلیارد
دالر است که نصف آن مربوط به استان کرمان است .دبیر انجمن پسته
مشکل اصلی پستهکاران را سیاستهای شکستخورده آب منطقهای
وزارت نیرو درخصوص حفظ سفرههای آب زیرزمینی ،عدم نفوذ دانش روز
به باغات ،سیاستهای ارزی بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی
برای صادرات و ....عنوان میکند.

