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صادرات کشاورزی شمال در انتظار توسعه حمل و نقل دریایی خزر 
طرح اتصال خطوط ریلی به بنادر کاسپین و آستارا سرعت می گیرد
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    چهارشنبه 5 بهمن 1401
 سال بیست و نهم

 شماره 8113

 ایران زمیــن - مرزهای دریایی ایران در شــمال 
کشور و در دو اســتان مازندران و گیالن، فرصت 
اقتصــادی مناســبی از گذشــته تــا کنــون بــرای 
توســعه تجــارت و تبادل هــای اقتصــادی برای 
ایران و همســایگان شــمالی اش به وجود آورده 

است.
مازنــدران بــا برخــورداری از ســه بنــدر مهم 
امیرآباد، نوشــهر و فریدونکنــار و قرار گرفتن در 
موقعیــت جغرافیایی خاص نقــش ویژه ای در 
توسعه تجارت بین المللی و صادرات کاال دارد.

بنــدر  و  انزلــی  آزاد  منطقــه  نیــز  گیــالن  در 
فرصت هــای  از  آســتارا  تجــاری  و  بین المللــی 
اقتصادی مهم این استان برای رونق اقتصادی، 
اشــتغال و توســعه صادرات اســت، بویژه اینکه 
اتصــال خط ریلی بندر کاســپین در منطقه آزاد 
انزلی به راه آهن سراسری تکمیل کننده کریدور 
ریلــی شــمال بــه جنــوب کشــور است.نشســت 
توســعه مبادالت تجاری ایران و روســیه چندی 
پیش با محوریت توســعه حمل و نقل دریایی و 
ریلی در تبادالت تجاری بین دو کشور در منطقه 
آزاد انزلی برگزارشــد. ایگور لویتین دستیار ویژه 
رئیس جمهــور روســیه در این نشســت با اشــاره 
بــه پیشــینه ایــران کــه در مســیر جــاده ابریشــم 
واقــع شــده اســت، گفت: روســیه از ســه مســیر 
زمینی داغســتان، جمهوری آذربایجان و ایران، 
دسترسی به خلیج فارس و از طریق راه دریایی 
)کشــتیرانی( خزر و مسیر شرقی از طریق اینچه 
بــرون بــرای دسترســی بــه آب هــای آزاد تالش 
می کنــد کــه مهمتریــن پــروژه بــرای مــا کریدور 

شمال- جنوب است.
دســتیار رئیــس جمهور فدراســیون روســیه، 
مهمترین مشــکل روســیه را ترانزیــت جاده ای 
عنــوان کرد و افزود: با توجه به ترافیک ســنگین 
در مــرز ایران و جمهوری آذربایجان و روســیه و 
جمهــوری آذربایجان، بایــد این بخش مرزی را 
تقویت کنیم، اگر مســیر شــرقی را بررســی کنیم 
کاالی روســیه از ســه کشــور می گــذرد و مهم آن 
اســت در این سه کشــور با هماهنگی های انجام 

شده کاال منتظر نماند.
لویتیــن بــا اشــاره به تفــاوت اســتانداردهای 
ریلــی کشــورهای ایــران و روســیه گفــت: محــل 
تخلیــه و بارگیــری بیــن واگن هــا جــای بســیار 
حساسی واقع شده، برای دستیابی به هدف 60 

میلیون تن باید قطارهای باری مثل مسافربری 
بــدون توقف تردد کنند ،چون در بندر کشــتی ها 
منتظر بارگیری کاال هستند.وی تأکید کرد: جاده 
سراســری شــرق و غربــی روســیه که به ســیبری 
شــهرت دارد به طول 10 هزار کیلومتر اســت که 
از ایــن طریــق کاال بــه ســمت چین، ژاپــن و کره 
و ســپس اروپــا ترانزیــت می شــود.وی، توســعه 
منطقه آزاد انزلی را بســیار مطلوب ارزیابی کرد 
و افــزود: مــا در حال توســعه اقتصــادی منطقه 
آزاد لوتــوس هســتیم ولی تا رســیدن به منطقه 
آزاد انزلــی راه درازی در پیــش داریــم. در ایــن 
منطقــه عــالوه بــر ایجاد بندر شــرایط مناســب  

برای زندگی و تفریح مردم ایجاد شده است.
ë  انتظــار برای بهره بــرداری از راه آهن رشــت به

کاسپین
اســداهلل عباســی اســتاندار گیالن هم در این 
نشســت گفت: احداث راه آهن رشت به آستارا 
و رشت به کاسپین نقش مؤثری در تسهیل امور 

تجاری و همه جانبه ایران و روسیه دارد.
وی افــزود: برای کوتاه کردن مســیر ترانزیت 
کاال از جنوب به شــمال و شرق به غرب بهترین 
مسیر راه آهن رشت به کاسپین و در آینده رشت 
بــه آســتارا اســت و در تالشــیم این کار ســرعت 
بگیــرد.وی با اشــاره بــه اینکه راه آهن رشــت به 
کاســپین رو بــه اتمام اســت، افــزود: مطالعات 
راه آهن رشــت به آســتارا نیز  انجام شده و برای 
آزاد سازی زمین ها و استفاده از مسیرهای میانبر 
بــا اســتفاده از حداقــل زمــان و هزینــه، فضایی 
فراهم شــده تــا بیشــترین بهــره وری را داشــته 

باشد.
ë  رونق صادرات کشاورزی با توسعه حمل و نقل

دریایی
اتصال خطوط ریلی به بنادر تجاری و فعال 
شــمال کشــور از ســوی دیگــر نقــش مهمــی در 
رونق صادرات محصوالت کشــاورزی مازندران 
دارد. در حــال حاضر، حمــل و نقل محصوالت 
کشاورزی بیش از همه وابسته به ناوگان حمل و 
نقل زمینی است که باعث افزایش هزینه حمل 

و نقل و همچنین افزایش ضایعات می شود.
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازندران، 
امیدآفرینــی  موجــب  را  دریــا  راه  از  صــادرات 
بــرای تولیــد کننــدگان اســتان دانســت و گفت: 
تولیــد کننده می تواند محصــول خود را به موقع 

و بــا قیمــت مناســب عرضــه کنــد تــا متحمــل 
هزینه هــای جانبی حمل ونقل زمینی نشــود، از 
این رو تولیدات کشاورزی را با قیمت مناسب در 

اختیار بازار قرار خواهد داد.
حســن عنایتی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
و  مرکبــات  تولیــدات  مطلــوب  وضعیــت  بــه 
کیــوی در مازنــدران، اظهار کــرد: تولید مرکبات 
مازنــدران بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی  و از 
لحــاظ کمی و کیفــی وضعیت مطلوبــی دارند؛ 
پیش بینی می شــود امســال میزان تولید نسبت 
به ســال گذشــته 10 تــا ۲0 درصد افزایــش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان 
اینکــه طبق پیش بینــی انجام شــده ۵00 تا۶00 
هزار تن میوه از شــروع برداشــت ذخیره ســازی 
می شــود، تصریح کــرد: از آنجا که بازار به لحاظ 
حمل ونقــل و مصرف کشــش عرضه یکبــاره را 
نــدارد، ایــن میــزان به صــورت تدریجــی توزیع 
می شــود، الزم بــه ذکــر اســت مرکبــات بایــد تا 

خردادماه عرضه شود.

عنایتی به هماهنگی های الزم جهت تأمین 
میوه مصرفی داخل کشــور، صــادرات و تنظیم 
بــازار مرکبــات مورد نیاز شــب عید اشــاره کرد و 
گفت: سیاســت ســتاد تنظیم بازار بر این اســت 
کــه بخش های خصوصی وارد خرید شــب عید 
شــوند کــه در ایــن راســتا اســتان های مختلــف 
کشــور در حــال مراجعــه و خریــد از باغــداران و 
ســورتینگ داران هســتند.این مســئول طوالنــی 
بــودن و هزینــه بــر بــودن صــادرات مرکبــات را 
از مــرز آســتارا در اســتان گیــالن به عنــوان تنهــا 
راه زمینــی به کشــورهای حاشــیه دریــای خزر از 
مهم ترین مشــکالت برشــمرد و گفــت: با توجه 
به انبوه تولید و شرایط مناسب بازارهای هدف، 
نیاز است صادرات مرکبات از طریق مرز دریایی 
انجــام شــود ،زیــرا هــم بــرای تولیــد کننــده بــه 
صرفه تر اســت و هم در زمانی کوتاه تر حدود دو 
تا سه روز انجام می شود ،در حالی که صادرات از 

راه زمینی 1۵ روز طول می کشد.
عنایتــی بــا تأکیــد بر اینکــه مرزهــای زمینی 

نیســت،  صــادرات  از  حجــم  ایــن  پاســخگوی 
بیان کــرد: راه دریایی و اســتفاده از کشــتی های 
»رو رو« بهتریــن گزینه اســت.وی بــه صادرات 
نخســتین محمولــه پرتقــال و کیــوی بــا حجــم 
۲۲0 تــن از طریــق مــرز دریایــی بنــدر امیرآبــاد 
بــه بندر»ماخاچ قلعه«داغســتان اشــاره کرد و 
گفت: سیاســت دولــت ســیزدهم در مازندران 
بــر ادامــه روند صــادرات از مــرز دریایی اســت 
کــه نخســتین گام در ایــن خصــوص برداشــته 
شــد و ایــن موضــوع یکــی از اتفاقــات مهــم در 
جهت تولید پایدار اســت.رئیس سازمان جهاد 
را  دریــا  راه  از  صــادرات  مازنــدران،  کشــاورزی 
موجب امیدآفرینی برای تولید کننده دانست و 
ادامــه داد: تولید کننده می تواند محصول خود 
را به موقــع و بــا قیمــت مناســب عرضــه کند تا 
متحمل هزینه های جانبــی حمل ونقل زمینی 
نشــود؛ از ایــن رو میــوه را بــا قیمت مناســب در 

اختیار بازار قرار دهد.
عنایتی خاطرنشان کرد: سایر بنادر مازندران 
از جمله بندر نوشهر نیز ظرفیت این صادرات را 
دارد، به شرط آنکه برای حمل، مجهز به کشتی 

»رو رو« باشد.
ë حضور محدود شناورهای ایرانی در خزر

با این حال چالش های پیش  رو برای توسعه 
حمل و نقل دریایی افزون بر اتصال ریلی بنادر، 
محدودیت های شــناورها را هــم در بر می گیرد. 
اســتاندار گیالن پیــش از این با اشــاره به حضور 
فقــط ۵۳ فرونــد کشــتی ایرانــی در دریــای خزر 
گفت: برای توســعه حمل و نقل دریایی در این 
منطقــه نیاز به شــناورهای مختلــف با ظرفیت  
متنوع داریم ،ضمــن آنکه در این بخش باید از 

همه توان موجود نیز بهره گیریم.
اسداهلل عباسی افزود: برای خرید کشتی های 
دســت دوم توســط بخش خصوصی نیز بخش 
خصوصی را کمــک و حمایت می کنیم، ضمن 
آنکه نوسازی ناوگان دریایی به عنوان یک اقدام 
اساســی و اصولی باید مدنظر قرار گیرد و هر جا 
نیاز باشد بدین منظور به بخش خصوصی هم 
کمــک می کنیــم.وی ادامــه داد: در برهه کنونی 
که کشورهای همسایه به شکل نوین و مدرن در 
ترخیص کاال فعالیت می کنند نباید و نمی توان 
از شیوه های بسیار قدیمی که سرعت و دقت کار 

را پایین می آورد، استفاده کرد.

طوالنی بودن و هزینه بر بودن صادرات مرکبات از مرز آستارا در استان 
گیالن به عنوان تنها راه زمینی به کشورهای حاشیه دریای خزر از 

مهم ترین مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی از مرزهای شمالی 
کشور است.  با توجه به انبوه تولید و شرایط مناسب بازارهای هدف، نیاز 

است صادرات مرکبات از طریق مرز دریایی انجام شود، زیرا هم برای 
تولید کننده به صرفه تر است و هم در زمانی کوتاه تر حدود دو تا سه روز 

انجام می شود ،در حالی که صادرات از راه زمینی ۱۵ روز طول می کشد

 پرداخت یارانه الگوی کشت به محصوالت کم آب بر
  در مازندران

ســاری - معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی مازندران گفت: دولت در 
بودجه ســال آینده به کشــاورزانی که محصوالت کم آب برمی کارند، یارانه الگوی 
کشــت می دهد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما، عباســپور با بیان اینکه با توجه 
بــه وضعیت منابع آبــی و تغییرات اقلیمی اصالح الگوی کشــت، مطالبه مردم، 
کارشناسان و دولت است، گفت: جهاد کشاورزی در حوزه زراعت و باغبانی کشت 
محصوالت کم آب بر، مقاوم تر و استراتژیک را به جای کشت محصوالتی که آب 

زیادی مصرف می کنند در دستور کار قرار داده است.
وی افــزود: دولت نیــز برای اصالح 
الگــوی کشــت در برنامه بودجــه 1۴0۲ 
رقمی به عنوان مشــوق در قالب یارانه 
الگــوی کشــت پیشــنهاد داده اســت تا 
به کشــاورزانی که محصــوالت کم آب 
بر، اما اســتراتژیک می کارند پرداخت 

شود.
او گفــت: ایــن مشــوق ها در قالــب 
کود، بــذر و نهال هــای یارانه ای جهت 
اجــرای  بــه  کشــاورزان  دادن  ســوق 

الگوی کشــت صحیــح محصوالت کشــاورزی اختصــاص می یابد.معــاون بهبود 
تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی مازندران با بیان اینکه محصوالت آب بر فراوانی 
اکنون کشــت می شــود، ادامه داد: دولت اگر می خواهد الگوی کشت جدیدی را به 
کشــاورزان پیشــنهاد کند باید حمایت های الزم را نیز از کشاورزان به عمل بیاورد.
عباســپور مشــوق های یارانــه ای را یکــی از ایــن حمایت ها دانســت و گفت: خرید 
تضمینی این محصوالت نیز باید در دســتور کار دولت باشــد به گونه ای که اگر به 
کشــاورزان توصیه می شــود رقمی کشــت کنند، برای بازار این محصول نیز فکری 

شود تا کشاورز به کاشت آن محصول ترغیب گردد.

آمار چاقی در کردستان باالتر از میانگین کشوری 
ســنندج - معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان گفت: ۳0.۲1 
درصد از جمعیت ۳0 تا ۶0 ســال در کردســتان چاق هســتند که این رقم در کشور 
۲1.۶۵ اســت و در ایــن زمینه این اســتان  از کشــور پیشــی گرفته و افــزون بر آن در 
همین رده ســنی ۵۲ درصد چاقی شــکمی دارند که شــاخص کشــوری آن ۴۴.۴1 

است.
به گزارش ایســنا، دکتر فرزام بیدارپور افزود: در بین جوانان 1۹ تا ۲۹ ســال نیز 

در کشور 11.۴۴ درصد چاقی دارند که این میزان در کردستان 1۵.۸ درصد است.
وی، رژیم غذایی ناســالم را عامل مهمی برای مبتال شــدن افراد به چاقی ذکر 
کرد و افزود: امســال سیزدهمین بســیج ملی تغذیه از ۲۴ دی تا ۷ بهمن با شعار 

»حال خوب با وزن مناسب« در حال اجرا است.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اضافه کرد: در کشورمان 
مطالعاتی  انجام گرفته اســت که نشــان می دهد  در جمعیت باالی ۶0 سال و در 
بین قشــر سالمند، شاخص چاقی در کشور 1۹.۳۶ درصد است و در استان ۲0.۳۲ 
درصــد که تفاوت معنــاداری وجود ندارد.معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی کردســتان، اظهار کرد: عاملی که می تواند به تغذیه ناســالم کمک کند، 
تحرک فیزیکی است که در این زمینه در کردستان وضعیت خوبی نداریم ولی در 

دنیا از هر چهار نفر یک فرد بین 1۵0 تا ۳00 دقیقه فعالیت هوازی دارد.


