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ایران

باغموزه مشاهیر ،نماینده خوبی برای فرهنگ ایران است

راهاندازی  ۳موزه دفاعمقدس تا پایان سال

وزیر میراثفرهنگی ،گردش ـ ـ ــگری و صنایعدستی گفت :باغموزه مش ـ ـ ــاهیر ،ظرفیت مطلوبی برای حافظیه است که میتواند مکمل
محل حافظیه باشد .عزتا ...ضرغامی یکی از اهداف مهم سفر خود را به شیراز رسیدگی به پروژههای عمرانی دانست و افزود :باغموزه
مشاهیر به دلیل اینکه مربوط به مشاهیر جهانی میشود کار خوبی است تا چهره واقعی فرهنگی ایران را به گردشگران نشان دهیم.
پروژه موزه منطقهای فارس با  ۶۰هزار مترمربع مساحت ،بزرگترین مجموعه فرهنگی در حال ساخت کشور محسوب میشود.

معاون میراثفرهنگی از افزایش تعداد موزههای دفاعمقدس در سراسر کشور و حمایت ویژه برای ثبتملی
 ۵۸یادمان در مناط ـ ـ ــق عملیاتی دفاعمقدس خبـــــــر داد .علی دارابی گفت۲۴ :موزه در حـــــــوزه دفاعمقدس در
سراسر کشور وجود دارد که این تعداد تا پایان ســـــــال به ۲۷موزه میرسد .در مناطق عملیاتی دفاعمقدس نیز
 ۵۸یادمان وجود دارد که ثبتملی آنها به حمایت و کمک ویژهای نیاز دارد.

میراث فرهنگی

هنر واالی ایرانیان
دلگرمی بزرگی است اینکه ببینی رئیسجمهور
کــشــورت در سـفــرهــای اس ـتــان ـیاش و البــهالی
رسیدگی به صدها درد و گرفتاری و امــور اداری
زمـخــت و البته در آن ب ــازه کــوتــاه سـفــر  ،یکی از
اولویتهایش را بازدید از یک مجموعه تاریخی
ق ــرار م ـیدهــد و هـنـگــام بــازدیــد هــم مجموعه
تاریخی مذکور را نشانی از هنر واالی ایرانیان
عنوان میکند .کاری که ابراهیم رئیسی در سفر
خــود به شیراز و در بــازد یــد از مجموعه تاریخی
تختجمشید انجام داد.
رئیسی در بــازد یــد از ا ثــر جهانی تختجمشید
گ ـ ـفـ ــت :بـ ـن ــاه ــا و م ـ ــوار ی ـ ــث تـ ــار ی ـ ـخـ ــی ن ـظ ـیــر
تختجمشید نشان از هنر واالی ا یــرا نـیــان از
ســدههــای گــذشـتــه دارد کــه امـ ــروز بــا گذشت
نه ــای م ـت ـمــادی هـمـچـنــان مــایــه ح ـیــرت و
ق ــر 
ستایش است.
رئیسجمهور همچنین با کارشناسان مرمت
آثار باستانی در محوطه تاریخی تختجمشید
نیز گفتوگو کرد و با توضیحات آنها از جزئیات
ترمیم بـخـشهــای مختلف ا یــن ا ثــر باستانی
ارزشمند مطلع شد.
سیدعزتا ...ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی هم
البته خود را به استان فارس و پاسارگاد رسانده
تا اهمیت و جایگاه این منطقه را در مجموعه
میراث ایرانیان یادآور شود.
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
گ ـفــت :پ ــاس ــارگ ــاد نــم ــادی از مــدن ـیــت اس ــت؛
ب ـنــابــرایــن پ ــاس ــارگ ــاد مـتـعـلــق ب ــه شخصیت
جهانی کــوروش است صرفنظر از اینکه اینجا
دفنشده یا نشده آنچه مهم است احترام به
شخصیتی است که متعلق به ایرانیان است.
ض ــرغ ــام ــی افـ ـ ـ ــزود کـ ــه م ـن ـط ـقــه گ ــردشـ ـگ ــری
پ ــاس ــارگ ــاد ازج ـم ـلــه مــوضــوعــاتــی اس ــت ک ــه در
سفر ر یــاسـتجـمــهــوری بــه ف ــارس مــوردتــوجــه
اس ــت و بـ ــرای آن اع ـت ـبــار در نـظــر گــرفـتـهشــده
ا ســت .عمده اعتبارات را هم به زیرساختها،
مرمت و تسهیالتی که به مردم باید داده شود،
اختصاص میدهیم.

نکـ ــه ف ـکــری ب ــرای
هـسـتـیــم ،بـ ــدون آ 
رفــع آن بــشــود .بخش ز ی ــادی از این
نــابـســامــانــی بــه دل ـیــل بـیتــوجـهــی به
الگوهای کشت و مسائل تنظیم بازار
است که پیامدهای آن دامن کشاورز
و البته مـصــرف کنندگان را میگیرد
امـ ــا ب ـخــش دیــگ ــر م ــرب ــوط ب ــه حــذف
دست واسطهها از خرید محصوالت
کـشــاورزی مانند پیاز ا ســت تا نهتنها
زحـمــت کـ ـش ــاورزان ه ــدر نـ ــرود ،بلکه
مصرف کنندگان نیز مجبور نباشند از
جیب خود ،سود دالل را بپردازند.
عمده پیازی که در استان کرمانشاه
تولید میشود ،از کیفیت بسیار خوبی
برخوردار است ،درحالی که کشاورزان
هــرس ـیــن ب ــه ه ـیــچ ع ــن ــوان ب ــه انـ ــدازه
زحمتی که میکشند ،عایدی ندارند.

برداشت پیاز
در هرسین کرمانشاه

عکس:
ایسنا

روزگار سیاه پیاز قرمز

هرسین یکی از قطبهای تولید پیاز کشور و صادرکننده این محصول

نبود الگوی
کشت مناسب
یا عدم اجرای آن
توسط کشاورزان
در کنار نبود بازار
فروش مناسب
و حمایتهای
بخش دولتی باعث
شده کشاورزان در
برخی از استانها
با مشکل فروش
محصول مواجه
شده و به جای
سود ضرر کنند

است که تولیدکنندگانش میگویند به جای سود فقط ضرر میکنند
برداشــت پیــاز در کرمانشــاه و بهخصــوص شهرســتان

فاطمه کمانی

هرســین به عنوان قطــب تولید پیاز اســتان و کشــور از اوایل

جامجم کرمانشاه

شــهریور شــروع شــده و تا اواخر مهــر ادامــه دارد .عمــده پیاز
تولیــدی در شهرســتان هرســین از نــوع پیــاز قرمــز اســت که
بهدلیــل کیفیــت انبــارداری بــاال و طعــم و مــزه خــاص خــود

بازارپســندی باالیی دارد و شاید به همین علت است که بخشــی از آن به خارج از کشور
صادر میشــود .البته برداشــت این محصول برخالف انتظار در دل کشــاورزان شــادی
نمــیکارد و لبخنــدی روی لبشــان نمینشــاند،چراکه ســودی از فــروش دســترنج
یکســاله نمیبرند و باید بــه اجبار محصــول کار  ،تــاش و عــرق جبین خــود را به بهای
انــدک بــه دالالن بســپارند؛ دالالنــی کــه پیــاز را ســر زمیــن از کشــاورز کیلویــی  1000تــا
۱۵۰۰تومان ،بســته به نوع و کیفیت میخرند و درنهایت با قیمت چندبرابری به دست
مصرفکننده نهایی میرســانند و این ســود چندهزار تومانی فقط عاید واســطههایی
میشود که نقدینگی دارند؛ آنچه کشاورزان اکثرا از آن بیبهرهاند.

طراح :بیژن گورانی

جدول شماره 6044
جدول عادی

افقــی )1 :ویــژه -هدف ،نشــانه -ایســتادن
وسیله نقلیه در جایی  )2نیرنگ -از حواس
پنجگانه -نخســتین مرد شــهید اسالم )3
لقب حضرت عیســی(ع) -آشــكار و نمایان
 )4جانــوری شــبیه راســو كــه در زمســتان
رنگش ســفید م یشــود -ســردی مطبوع-
درس عبــرت پیشــینیان  )5ســیلی -چنــد
وزیر -پیبندی ساختمان -ضمیر سوم )6
بین ســاعد و بازو -آســتانه -چه بســیار )7
دستگاه آرد كردنغالت-روغننخل-توده
غله دروشــده  )8از خوانندگان سرشناس
موسیقیاصیلایرانی)9چاهكن-موسیقی
یعــار  )10كتاب هنــدو -واحد
نظامــی -آدم ب 

ق ـی ـمــت ایـ ــن روزهـ ـ ــای پــی ــاز در بـ ــازار
کرمانشاه حــدود  6000تــا  8000تومان
ب ــراس ــاس ن ــوع و کـیـفـیــت اس ــت امــا
هـمـیــن پ ـیــاز در بـهـتــر یــن حــالــت و با
بهترین کیفیت کیلویی ۱۷۰۰تومان از
کشاورز خــر یــداری میشود .در چنین
شرایطی کشاورزان گاهی حتی ترجیح
میدهند پیازی را که کاشته ا نــد کنار
جــاده یا دپو شده سر مــزار ع رها کنند
کــه بــپــوســد و از بـیــن ب ــرود تــا ایـنکــه
چــوب ح ــراج بــه آن بزنند کــه ایــن هم
البته نوعی خودکشی مدل کشاورزی
است؛ شاید هم نوعی اعتراض زراعی.
خودکشی و اعتراضی که شرایط را بدتر
هم میکند،زیرا کـشــاورزان ناراحت و
آزرده خــا طــر  ،دیگر بــرای دوره بعدی،
کشت پیاز را انجام نمیدهند و این
خــود بــاعــث کــاهــش کــم شــدن آن در
بـ ــازار طــی مــاههــای ب ـعــدی و افــزایــش
قیمتش مـیشــود .بــر همین اســاس
دورههایی که پیاز سر از کیلویی ۱۸تا
۲۰هـ ــزار تــومــان درآورده ،کــم نــبــوده و
درست در چنین دورههایی کشاورزان
دوباره به سمت کشت این محصول
هجوم برد هاند و نتیجه آن تولید پیاز
مازاد و بیخریدار بوده و دوباره ضرر و
زیان و هجوم دالالن با پیشنهادهای
خرید پایین  ،آزاردهنده و...
ایـ ــن ی ـع ـنــی ی ــک چ ــرخ ــه م ـعــیــوب که
س ــا له ــا س ــت در ک ــش ــور م ــان و در
اسـتــانهــای مختلف شــاهــد ب ــروز آن

طــول روســی معــادل  1067متــر -همســر
عنوانی نظامی -خرس پرطرفدار كارتونی)12
گیاه تریــاك -ویرایــش -شــماره  )13از انواع
حج -ماه اول )14داستانی نوشته تورگنیف
روســی -معمول و مرســوم -نــژاد ،تبــار )15

حل جدول عادی شماره 6043

ف ــره ــاد م ـ ـ ــرادی ،ی ـکــی از ک ـ ـشـ ــاورزان
هــرسـیـنــی اس ــت کــه پ ـیــاز مــیک ــارد و با
اش ـ ــاره ب ــه نـ ــرخ خــر یــد پ ـیــاز در مــزرعــه
م ـیگــویــد :کـمـتــر کـ ـش ــاورزی م ـ یتــوانــد
پـیــاز خــود را حتی کیلویی ۱۷۰۰تــو مــان
بـفــروشــد ،ز ی ــرا ایــن قیمت صــرفــا بــرای
پ ـیــاز بـسـیــار مــرغــوب و درش ــت اســت.
ـب پـیــازی را که
وی نــر خ معمولی و غــا لـ ِ
از کـ ـ ـش ـ ــاورزان هــرس ـی ـنــی خـ ــر یـ ــداری
مـ ـیش ــود1000 ،ت ـ ــوم ـ ــان اع ـ ــام ک ـ ــرده و
یــادآور میشود :واسطهها معموال سر
م ــزار ع حــاضــر شــده و پـیــاز را میخرند.
در برخی مواقع که محصول ز یــاد و پیاز
ر ی ــز بــاشــد ،قیمتی کــه خ ــر ی ــداران روی
محصول میگذارند حتی از 1000تــومــان
هم کمتر اســت .این در حالی است که
متأسفانه ســاز و کــار منظم دو ل ـتــی با
قیمت مـصــوب ب ــرای خــر یــد از کـشــاورز
وجــود نــدارد .مــرادی با اشــاره به اینکه
در منطقه هــر سـیــن ع ـمــده خــر یــد پیاز
به همین شکل ا ســت ،میگوید :فقط
عــده م ـحــدودی از کــش ــاورزان هستند
کــه وان ـتب ــار دارنـ ــد و پـیــاز را مستقیم
ک ـنــار خ ـیــابــانهــا م ـیفــروش ـنــد و ضــرر
کمتری میکنند و بقیه عمدتا مجبورند
محصول خود را به واسطهها بفروشند.

با  500تومان ضرر میفروشیم

یکی دیگر از کشاورزان هرسین هزینه
تمامشده تولید هر کیلو پیاز را حدود
 ۱۵۰۰تومان اعــام کــرده و میگوید :با
وضعیت کنونی قیمت کود ،سم و بذر
و قیمت فــروش آن ،دیگر کشت پیاز
صرفه اقتصادی نــدارد .ناصر نظری با
بیان اینکه کشاورزان گاهی پیاز را با
کیلویی  500تومان ضرر میفروشند،
م ـیافــزایــد :بــرخــی کـ ـش ــاورزان ترجیح
مـ ـید هـ ـن ــد پـ ـی ــاز روی د سـ ـتش ــان

الگوی کشت ،چاره کار است

در این میان یک کارشناس کشاورزی
معتقد اس ــت ،زمــانــی کــه پــیــاز صــادر
مـیشــود وضعیت ایــن محصول هم
ب ــرای کــشــاورز و هــم ب ــرای م ــردم بهتر
اســت .محمد علیانی بــا بیان اینکه
کــشــت پــیــاز دیــگــر بـ ــرای ک ــش ــاورزان
صــرفــه اقــتــصــادی نـ ـ ــدارد ،م ـیگــویــد:
هزینه تما مشده بــاالی پیاز و قیمت
پایین فروش آن باعث میشود برای
مــا ههــای آینده دیگر کمتر کشاورزی
پیاز بکارد و نتیجه ایــن شرایط گرانی
دوباره پیاز است.
ای ــن کــارشــنــاس ک ــش ــاورزی ب ــا بــیــان
اینکه گاهی این گرانیها را به صادرات
ایـ ــن مــحــصــول نــســبــت م ـیدهــنــد،
عــنــوان مـیکــنــد :ای ــن در حــالــی اســت
ک ــه گ ــران ــی و ارزان ـ ـیهـ ــای مــکــرر ان ــواع
مــحــصــوالت ک ــش ــاورزی ازجــمــلــه پیاز
ص ــرف ــا ب ــه ســیــاس ـتهــای ن ــادرس ــت
کــشــت و تنظیم بـ ــازار بستگی دارد
و اگـ ــر ال ــگ ــوی کــشــت رع ــای ــت شــود
بـ ــا ای ـ ــن ن ــوس ــان ــات قــیــمــت م ــواج ــه
نخواهیم شد.

ضرورت تنظیم بازار

علیانی ،آزاد ک ــردن صـ ــادرات پـیــاز در
زم ــان وف ــور تولید و قیمت پایین را
گامی برای مدیریت بــازار پیاز میداند
کــه هــم بــاعــث م ـیشــود کــشــاورز ضرر
نکند و هم برای کشور ارزآوری داشته
بــاشــد .وی همچنین معتقد اســت
تنظیم بـ ــازار ب ــرای پــیــاز بــایــد همانند
ســایــر مــحــصــوالت ک ــش ــاورزی انــجــام
ش ــود .بــدیــن معنا کــه وقــتــی قیمت
پایین است دولــت با قیمت مصوب
نسبت به خرید و جمع آوری محصول
در بــازار اقــدام کند و زمانی که قیمت
باال رفت پیاز در بازار عرضه شود.

سرمایهگذاران ورود کنند

رئ ـیــس جــهــادکــشــاورزی شهرستان

روی دست کشاورزان نمیماند

با همه آنچه گفته شد رئیس سازمان
جــهــاد ک ــش ــاورزی اســتــان کــرمــانـشــاه
مــعــتــقــد اسـ ـ ــت پـ ــیـ ــاز روی د س ــت
کشاورزان نخواهد ماند.
ن ــوربــخ ــش حــاتــمــی ب ــا ب ــی ــان ای ـنکــه
اکــنــون هزینه تــمــا مشــده تولید پیاز
در هــر هــکــتــار ب ـهطــور مــتــوســط  75تا
78میلیون تومان و هزینه تمامشده
تولید برای هر کیلو کمتر از  1500تومان
اســت ،میگوید :البته کشاورزانی هم
داریـ ــم کــه بـیــش از ای ــن م ـقــدار بــرای
تولید محصول خود هزینه میکنند.
وی بــا بیان ایـنکــه قیمتی کــه اکنون
پیاز از کــشــاورزان خــریــداری میشود
حــدود  2000تــا  2500تــومــان و بسته به
ن ــوع و کیفیت پــیــاز مــتــفــاوت اســت،
یـ ــادآور شــد :بــا ایــن شــرایــط پـیــاز روی
دست کشاورزان نخواهد ماند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
کرمانشاه این را هم میگوید ،از آنجا
که اکنون قیمت پیاز در بــازار کمتر از
قیمت مــصــوب اس ــت ،ام ـکــان ورود
برای تنظیم بازار وجود ندارد.

قصه پرغصه کشاورزان هرمزگان از مهر تا اردیبهشت

یاسر  )11شب روســتایی -مقاوم و استوار-

سنت -رهندهنده -جشن ازدواج.
عمــودی )1:سرراســت -بــاز شــیمیایی-
راســو  )2آنچــه بــه عنوان بــرآورده شــدن
حا جــات بــه تنگد ســتان میبخشــند-
در ســمت را ســت دا مــاد میایســتد-
جانشــین او  )3شــهری در ا ســتان
یزد -خبرگــزاری قرآنی ایران -گلــی زیبا )4
پادشــاه بابل و اولین قانونگــذار تاریخ-
از خلفای عباسی  )5باد مشرق -وسیله
حمل مصالح ســاختمانی -ترس بســیار
 )6ا ســرافكار  -مالیــات مــرزی -طــول
زندگــی  )7خبرگــزاری كار ایــران -بخــش
مایــع و شــفاف خــون -حــرف فاصلــه )8
بخش هاللی انتهــای ناخن -گزارش -بار
 -E )9ازهــم پاشــیده -آهــو  )10از اجــزای

گاهی کمتر از هزار تومان
میفروشیم

بماند اما آن را با این قیمت پایین به
دس ــت دالالن نــدهــنــد .چ ــون جلوی
چشمانشان پیازهایی را میبینند که
در وانتبارها و توسط دستفروشان
کیلویی  5000تومان و در مغازهها 7000
تــا  8000تــومــان بــه فـ ــروش م ـیرســد.
ایـ ــن ک ــش ــاورز ب ــا بــیــان ایـ ـنک ــه حتی
اگــر کــشــاورزان روی هر کیلو پیاز 500
تومان هم سود کنند راضــی هستند،
مــعــتــقــد اس ــت تــنــهــا کـ ــاری ک ــه بــاعــث
بــهــبــود وضــعــیــت بـ ــازار پــیــاز مـیشــود
کــوتــاه ک ــردن دس ــت واســطـههــاســت
تــا هــم تولیدکنندگان ضــرر نکنند و
هم مصر فکنندگان با قیمت باالیی
مجبور به خرید آن نشوند.

هرسین با اشــاره به سطح ز یــر کشت
پیاز در شهرستان هرسین میگوید:
امسال در این شهرستان  360هکتار
پیاز کشت شده و پیشبینی میشود
نــزدیــک 20هـ ــزار تــن پــیــاز در هرسین
تولید شود.
عــلــیــرضــا یـ ــاریپـ ــور ب ــا ب ــی ــان ای ـنکــه
مــتــوســط عــمــلــکــرد پ ــی ــاز در مـ ــزار ع
شهرستان هرسین حــدود  60تــن در
هکتار اس ــت ،م ـیافــزایــد :عـمــده پیاز
تولیدی در شهرستان هرسین از نوع
پیاز قرمز اســت که ایــن پیاز به دلیل
کیفیت ان ــب ــارداری ب ــاال و طـعــم و مــزه
خــاص خــود بــازار پــســنــدی بــاالیــی دارد
و در همه جــای کشور شناختهشده
است.
یــاریپــور از هرسین بـهعــنــوان یکی از
قطبهای تولید پیاز کشور که ساالنه
حدود  10درصد از پیاز تولیدیاش به
خارج از کشور صادر میشود ،یاد کرده
و میگوید :پیازکاران هرسین به دلیل
عدم وجــود سردخانه یا واحــد فــرآوری
یــا ب ــازار مستقیم عــرضــه محصوالت
کــشــاورزی ،ناچار به فــروش محصول
خ ـ ــود بـ ــا قــیــمــت پ ــای ــی ــن بـ ــه دالالن
هستند و عمده سود ناشی از فروش
پیاز عاید واسطهها میشود.
مــدیــر جــهــاد ک ــش ــاورزی شـهــرسـتــان
هرسین با اشــاره به توجیه اقتصادی
س ــرم ــایـ ـهگ ــذاری در زمــیــنــه پــی ــاز در
شهرستان ،از سرمایهگذاران دعوت
میکند که در زمینه ایجاد واحدهای
سردخانهای یا فرآوری پیاز اقدام کنند.

شلوار -مشهور -ساز پرویز مشكاتیان
 )11چارد یــواری مســقف -ســومین
حرف الفبــای یونانــی -برطرف كــردن )12
شــمارگان -دروغگو  )13گناهكار -پیروز
مســابقه -بهشت  )14نشــانه اختصاری
قیاس كنید -گلی زیبا -بانوی منتســب
بــه یــك خانــواده ســلطنتی  )15دعــوت
عمو مــی -كفشــی ســنتی -پیشــوند
سلب.

جدول ویژه

افقــی: )1مالكیــت چیــزی را بــه دیگــری
واگذار كردن -پاك و منزه -ســنگ آسمانی
 )2پدر بــزرگ -ســرد و گــرم چشــیده-

یشــده  )3تصنیفی ماندگار با آواز
درختكار 

 )12رمانی نوشته پروسپر مریمه ،نویسنده

استاد بنان -آفتها )4خبر دادن -نیرنگ-

فرانسوی -بهســازی -منتشركننده كتاب

اختالط )5مشك -مردار -چیرگی -پیشوند

 )13عبادتكننــده -رمــان مشــهور آن

فعــل مضــار ع  )6فكــر و اندیشــه -معلــم

برونته  )14گازی در اتمســفر زمین -بخش

مقطع متوسطه -گســترده  )7نوعی پارچه

تهــای ویــژه در بیمارســتان -ســال
مراقب 

نخــی ظریــف -جنبــش مقاومــت اســامی

آذری  )15قابــل مشــاهده -متیــن -نوعــی

فلســطین -پــول خــرد دوران اشــكانیان و

خواهر و برادر.
عمــودی )1:بــدن -دنیــای باقــی -اصــل
مطلــب  )2وســطی -معــادل فارســی
وبسایت -تكرار حرفی  )3نوعی شمعدان
پایهبلند -بزرگان دربار -آغشته به رنگ )4
مهــای ســینمایی آمریكا-
مركــز تهیه فیل 
فیلمــی ســاخته داریــوش مهرجویــی )5
علف خشك -نزدیك شدن -بخت  )6گل
بهــاری -بازگشــتن -آرزو  )7جنگافــزاری
شبیه شمشیر -بیشترین مقدار -ضمیر
انگلیســی  )8ظــرف طبــخ آبگوشــت-
افســون -تبهــكار  )9دوســتی -پوســت
جــوز -گرفتــار  )10ســتارهای در دباكبــر-
صــورت اســامی -مصونیــت از خطــر )11
ســوره ســی و پنجم قرآن -حالتی در نماز-
مجلــس شــادی  )12دســتنبو -پیشــرو
قافلــه  )13ورودی خانههــای قدیمــی-
دامــن چی ـندار -شــعبهای از نژاد ســفید
 )14كدوتنبل -ســرمای شــدید -همراهی
كردن جنازه تا گورســتان  )15حالت دادن
به مو به وســیله سشــوار -صــدای خنده
بلند -قدم یكپا.

ساسانیان )8فیلمی عاشقانه ساخته تیم
برتون با بــازی جانی دپ  )9ملخ -پوشــاك-
قبیله  )10بینی -دچار شــوك شده -وقت و
هنگام  )11رطوبت -موجب -چشــم -انتها

حل جدول ویژه شماره 6043

کـ ـش ــاورزان هــرمــزگــانــی در

سمیرا چشمبراه

حالی کشت امسال خود را از

جامجم هرمزگان

همین ماه مهر آغاز کردهاند
لگ ــذشـ ـت ــه مـشـکــل
کـ ــه س ــا 
فروش محصوالتشان حل

نشد و خرید تضمینی در حد یک مسکن تنها چاره
آنان بود .هرمزگان با تولید نیمی از محصوالت خارج
از فصل ،رتبه نخست تولیدات زراعــی را در کشور به
خ ـ ــود اخـ ـتـ ـص ــاص داده اسـ ـ ــت .در ای ـ ــن اســت ــان
۲۹مـ ـحـ ـص ــول ک ـ ـشـ ــاورزی خ ـ ــار ج از ف ـصــل کشت
میشوند کــه بــادمـجــان ،گوجهفرنگی ،خـیــار  ،کلم،
فلفل و لوبیا سبز از مهمترین آنهاست .همچنین
ش ـهــرس ـتــانهــای ب ـنــدرع ـبــاس ،مـیـنــاب و رودان از
مناطق مهم کشت مـحـصــوالت خ ــار ج از فصل در
هرمزگان شناخته میشوند .محصوالت برداشت
شده عالوه بر تأمین نیاز استان به تهران ،اصفهان،
مشهد ،فــارس ،قــم ،خراسان و آذربایجان شرقی و
غربی و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس
فرستاده میشوند.

ا ف ــت شــد یــد قیمت بــر خــی م ـح ـصــوالت و خرید
ارزان دالالن ،مشکلی ا س ــت کــه در چـنــد ســال
اخیر باعث شــده ک ـشــاورزان در فصل برداشت
مـ ـحـ ـص ــوالتش ــان را یـ ــا ب ـ ــرداش ـ ــت ن ـک ـن ـنــد و
بخشکانند یا به نشانه اعتراض به مسؤوالن در
رودخانهها و کنار جاده و جلوی دام خود بریزند؛
ا قــدا مــی کــه نتیجهای نــدا شـتــه و عمال رسیدگی
بــه ای ــن مــوضــوع بـیــن ادارات ذیربـ ــط صنعت ،
معدن و کشاورزی پاسکاری شده و پس از فصل

برداشت به فراموشی سپرده میشود تا فصل
بعدی برداشت که روز از نو و روزی از نو.

امیدمان به امسال است

علی پشنگ ،یکی از ک ـشــاورزان بخش شمیل
درایــن بــاره به جامجم میگوید:در دو سال اخیر
تمــان کــه حــاصــل چـنــد م ــاه کــار
بــرخــی م ـح ـصــوال 
و تــاش و هزینه بــود بهخاطر هزینههای بــاالی
بــرداشــت و اف ــت قـیـمــت ،ف ــروش نــرفــت و روی
دسـتـمــان مــانــد و ام ـســال ام ـیــدوار یــم بــا قیمت
مناسبی در بــازار به فروش برسند .وی باال بودن
نــر خ حمل ونقل محصوالت به بــازار فــروش را از
دیگر مشکالت کـشــاورزان منطقه اعــام کــرده و
میافزاید :از مسؤوالن انتظار داریم پیش از فصل
کـشــت چـ ــارهای ب ــرای فـصــل بــرداشــت و فــروش
دسترنج کشاورزان داشته باشند .سال گذشته
بــاال بــودن نــر خ کــرایــه و بعضا بسته بــودن مرزها
بهدالیل مختلف بهویژه شیوع بیماری کرونا از
مهمترین مــوانــع فــروش محصوالت کـشــاورزی
هرمزگانیها و صادرات آن به بازارهای کشورهای
همسایه بود که نتیجه آن انباشت محصوالت و
ریختن در رودخانهها ،بیابانها وخیابانها بود.

جهاد کشاورزی به وظیفه خود
عمل میکند

سید رضا امیری زاده ،مدیر زراعت سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان درایــن باره به ما میگوید :در
هرمزگان ۷۸ه ــزار هکتار ز یــر کشت محصوالت
خار ج از فصل میرود که ۴۸هزار هکتار آن مربوط

به صیفی و سبزیجات است .تولیدات استان نیز
بیش از دو میلیون  ۳۰۰هــزار تــن در ســال است.
ا مـیــری زاده میگوید در بحث ا لـگــوی کشت هر
سال با مدیران شهرستان ومراکز ،جلساتی برگزار
شــده و نتیجه جلسات در نشست وزار تـخــا نــه
مطر ح میشود که براساس آن الگوی کشت به
استانها اعــام میشود ،پس مشکل را باید در
جــای دیـگــری جست .وی بــا بیان ایـنکــه شرایط
کرونایی و بسته بودن رستورانها ،آشپزخانهها و
همچنین م ـحــدود ش ــدن صـ ــادرات بــاعــث ضــرر
کشاورزان در سال گذشته شد،تصریحمیکند :با
این همه جهادکشاورزی حامی کشاورزان بوده و
تقویت و ایجاد واحــدهــای ف ــرآوری محصوالت از
یــک ســو و ورود وزارت خــار جــه و تشکلهای
ک ـ ـشـ ــاورزی غ ـیــردول ـتــی ه ـمــچــون ن ـظــام صنفی
کشاورزی  ،منابع طبیعی و خانه کشاورز و سازمان
صمت از دیگر سو میتواند به رفع مشکالت این
بخش کمک کند .به گفته وی ،این تشکلها با
داشتن پشتوانه نیروی انسانی فعال به عنوان
یــک ن ـهــاد مــردمــی بــایــد بــا ان ـجــام فعالیتهای
اقتصادی گسترده و برنامه ر یــزی شــده ،قبل از
آغــاز فصل کشت ،اقــدام به بازاریابی محصوالت
تولیدی در داخــل و خــار ج کنند و براساس آن با
بــرنــام ـهریــزی ب ــرای کـشــت بــه کـمــک کــش ــاورزان
بـ ـی ــایـ ـن ــد .ن ـ ـظـ ــارت بـ ــر رعـ ــایـ ــت ال ـ ـگـ ــوی کـشــت
تعریفشده از ســوی وزارت جهاد ک ـشــاورزی ،با
هدف ممانعت از انباشت محصول و در نتیجه
افت قیمت در زمــان برداشت از دیگر اقدامات
پیشگیرانه مشکالت کشاورزان است.

