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کشاورزی از فراز سیاسیکشاورزی از فراز سیاسی  
چه ساداتی نژاد برود، چه بماند، دشواری های 
کشاورزی بدون تغییرات اساسی همچنان افزون 

خواهد شد!

ــه  ــن بخــش را ب ــر، اقتصــاد ای ــی دامنگی ــا برســان«، در عرصــه کشــاورزی چــون آفت ــرد »فع راهب
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــرده اس ــار ک ــرانجام گرفت ــی س ــای ب ــش ه ــل و واکن ــات عاج ــی و تصمیم روزمرگ
دولــت و بــه تبــع آن وزارت جهــاد کشــاورزی نمــی خواهنــد بــه خاطــر شــرایط حســاس پیــش آمــده، 
ــذا  ــه وجــود آیــد، ل ــه ویــژه اقشــار دهــک هــای پاییــن ب کمبــودی در عرصــه تامیــن غــذای مــردم ب
غالبــا تصمیمــات بــه صــورت ابــن الوقتــی، ناگهانــی و بــدون برنامــه ریــزی قبلــی اتخــاذ مــی شــود و از 
آنجــا کــه وزارت جهــاد کشــاورزی عــاوه بــر مســئولیت تولیــدات کشــاورزی، مســئولیت بازرگانــی قبــل 
و بعــد از تولیــد و مهــم تــر از ایــن دو، تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی و فــراورده هــای دام و طیــور 
و در نهایــت امنیــت غذایــی را نیــز بــر عهــده دارد ، هــر گونــه نارضایتــی و کمبــود در عرصــه تولیــد و 

بازرگانــی را متوجــه ایــن وزارتخانــه و عملکــرد وزیــر جهــاد کشــاورزی مــی کنــد.

 بــه عبــارت ســاده، وزارت جهــاد کشــاورزی در چشــم اســت و آنچــه انجــام مــی دهــد و آنچــه حســب 
ــوه در  ــه ق ــران س ــای اقتصــادی س ــدی جلســه ه ــع بن ــد جم ــر و باالدســت مانن ــای دیگ ــتور نهاده دس
مــورد کشــاورزی و امنیــت غذایــی صــادر مــی شــود کــه وزارت جهادکشــاورزی انجــام دهــد، حتــی آنچــه 
نماینــدگان مجلــس یــا ســایر نهادهــا و مؤلفــه هــای قــدرت از کشــاورزی توقــع دارنــد بــر آفتــاب مــی افتــد.

ایــن فراینــد پیچیــده و عرصــه حســاس توجــه برانگیــز تــا آنجاســت کــه حتــی ناتوانــی هــای کوچــک 
و بعضــا اجتنــاب ناپذیــر وزیــر جهــاد کشــاورزی، بیــش از حــد متعــارف برجســته مــی شــود و در مقطــع 
فعلــی ایــن تصــور نــه چنــدان دوراندیشــانه را ایجــاد کــرده کــه اگــر ســاداتی نــژاد -کــه بــه قــول آنــان 
بیشــتر بــه جــای برنامــه هــای همــه جانبــه دچــار عملگرایــی شــدید شــده اســت  و تئــوری های دســت 

نیافتنــی مــی بافــد- بــرود، مشــکات کشــاورزی مملکــت حــل خواهــد شــد.

 اگــر منصفانــه فکــر کنیــم و نخواهیــم نارســایی هــای موجــود را فقــط مدیریتــی و یــا بــی برنامگــی 
قلمــداد کنیــم، بایــد گفــت ریشــه بســیاری از مخمصــه هــای متعــدد کشــاورزی از جملــه عــدم تامیــن 
بــه موقــع نهــاده هــا بــرای دام و طیــور و تخلــف آشــکار و غیــر قابــل دفــاع پیــش آمــده در رابطــه بــا 
واردات غیــر متعــارف نهــاده هــا بــا مشــارکت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و همــکاری یکــی از 
ــدن گفتگوهــای برجامــی و کاهــش  ــی نتیجــه مان ــه ب تشــکل هــای عمــده دامــداری، برمــی گــردد ب

شــدید منابــع ارزی دولــت.

ــی و  ــت غذای ــه امنی ــوم اقتصــادی سیاســی ک ــن مفه ــات ای ــرای اثب ــت ب ــاش دول ــی؛ ت ــه عبارت  ب
ســایر نارســایی هــا، ربطــی بــه مذاکــرات برجــام و رفــع تحریــم هــا نــدارد و نبایــد مشــکات اقتصــادی 
کشــور را بــه نتایــج گفتگوهــای برجــام گــره زد، شــرایطی بــرای کشــاورزی کشــور بــه وجــود آورده کــه 
ــژاد هــم بــرود و هــر کــس دیگــری بــه جایــش بیایــد قــادر نیســت دامنــه نارضایتــی  اگــر ســاداتی ن
هــا، نارســایی هــا و کمبودهــای نقدینگــی ارزی وریالــی را کاهــش دهــد و قیمــت هــای فزاینــده انــواع 
کاالهــای کشــاورزی و فراوردهــای غذایــی بــا منشــاء دامــی را کنتــرل کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
تیــم ســاداتی نــژاد مشــکات را بــه خوبــی درک کــرده انــد و بــه طــور شــبانه روزی بــه رغــم تنگناهــای 

بســیار در تــاش بــرای حــل آنهــا هســتند امــا بــا پارادوکــس مواجــه انــد.

 تمــام ارزیابــی هــای کارشناســانه و تحلیــل هــای اقتصــادی حاکــی از آن اســت کــه اگــر تغییــری 
ــزون  ــای گســترده روزاف ــی ه ــوج گران ــا م ــد، ب ــود نیای ــه وج ــت ب ــن در سیاســت خارجــی دول بنیادی
فــراورده هــای دام و طیــور، لبنیــات و مــواد غذایــی و حتــی صیفــی، ســبزی، میــوه و تــره بــار در مهــر 
مــاه آینــده روبــرو خواهیــم بــود. ایــن در حالــی اســت کــه امــکان افزایــش دســتمزدها بعیــد بــه نظــر 
مــی رســد و البتــه تنظیــم بــازار از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بســیار دشــوار و چــه بســا از وضعیــت 

کنونــی بدتــر شــود. 
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خــوب اســت در اینجــا ســری هــم بــه  فضــای سیاســی حــال حاضــر کشــور بزنیــم 
ــادآور شــویم؛ از آنجــا کــه جامعــه مــا  ــر را ی و چنــد نکتــه در عرصــه جابجایــی وزی
سیاســت زده اســت و رقابــت میــان جنــاح هــای سیاســی، نــه بــر ســر خدمــت موثــر 
بــه مــردم، بلکــه بــرای کســب قــدرت بیشــتر اســت و قــدرت طلبــان هــم کاری بــا 
ــد در  ــی خواهن ــه م ــان ک ــرد آن ــاور ک ــوان ب ــس نمــی ت ــد، پ ــردم ندارن مشــکات م
ترکیــب وزارتخانــه دســت ببرنــد، قصــد بهبــودی در قیمــت هــا یــا تحکیــم امنیــت 
غذایــی دارنــد. حتــی عــده ای از نماینــدگان، بحــث جابجایــی وزیــر را ملعبــه بــازی 
هــای سیاســی قــدرت طلبانــه عــاری از مســئولیت در مقابــل مــردم قــرار داده و عــده 
دیگــری نیــز صحنــه ایــن دشــواری هــا و نارســایی هــا و تضعیــف موقعیــت جهــاد 
کشــاورزی را، بــرای کســب امتیــاز و تحکیــم موقعیــت قــوم و خویــش خــود و کســانی 

کــه بــرای ورود بــه مجلــس وام دار آنهــا هســتند مناســب و مغتنــم مــی داننــد.

 لــذا بایــد هوشــیار بــود کــه در چنبــره فریــب ایــن قــدرت طلبــان ســوء اســتفاده 
چــی کــه کوچکتریــن دلبســتگی بــه کشــاورزی مملکــت و کشــاورزان ندارنــد قــرار 

نگیریــم.

 در پایــان، ممکــن اســت شــائبه ای بــه وجــود آیــد کــه ایــن تحلیــل نوعــی مقالــه 
ــه  ــه واقــع اینگون ــژاد اســت، امــا ب سفارشــی جهــت دار در دفــاع از آقــای ســاداتی ن
نیســت، آنچــه گفتــه شــد، دفــاع از کشــاورزی کشــور، کشــاورزان و مــردم اســت کــه 
بــه رغــم قــول و قرارهــای بســیار، بــه خاطــر مســائل معیشــتی بــه ســختی در مضیقــه 

هســتند.

ــات  ــش مطبوع ــاالن بخ ــی از فع ــوان یک ــه عن ــده ب ــر نگارن ــت از منظ ــد گف  بای
ــرای اطــاع رســانی و فرهنــگ ســازی، وزارت  ــا فعالیــت شــبانه روزی ب تخصصــی ب
ســاداتی نــژاد تاکنــون بــرای نشــریات و رســانه هــای برخــط منتقــد بخش کشــاورزی، 
ســیاه تریــن دوران وزارتــی بــه شــمار مــی رود، زیــرا ایشــان از درون ائتــاف بــازی و 
وعــده وعیدهــا بــه وزارت رســید و هنــوز هــم ســعی دارد بــا همیــن شــیوه، امــور را 
اداره کنــد. ایشــان کوچکتریــن اعتقــادی بــه رســانه هــای تخصصــی بخش کشــاورزی 
ــدارد چــون کــه ایــن بخــش از مطبوعــات، بســیار بهتــر و بیشــتر از ســایر رســانه  ن
هــا مــی تواننــد بــر ایــرادات و اشــکاالت مدیریتــی و سیاســت گــذاری هــای عجوالنــه 

ایشــان انگشــت بگذارنــد و اطــاع رســانی کننــد.

 آقــای ســاداتی نــژاد و همکارانشــان خــوب اســت بداننــد کــه دیگــر موضــوع تیــراژ 
ــا آن رســانه منســوخ شــده و اگــر  ــن ی ــرای ای ــه طــور خــاص ب و تعــداد مخاطــب ب
موضوعــی، حامــل نقــدی منصفانــه، درســت و بــی غــرض باشــد بــه نحــوی حیــرت 
آور تکثیــر مــی شــود و تیــراژ مــی گیــرد. ایــن نکتــه ای اســت کــه آقــای وزیــر بایــد 
ــه غیــر علمــی و کهنــۀ کســانی کــه  ــه نظری ــه آن توجــه جــدی داشــته باشــد و ب ب
مــی گوینــد نشــریات و رســانه هــای برخــط تخصصــی تیــراژ ندارنــد اعتنایــی نکنــد.

منصور انصاری
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کارتکارت  زردیزردی  که نبایدکه نباید  
قرمز قرمز شود!شود!  

 

بــه محــض دریافــت کارت زرد وزیــر از مجلــس، عــده ای کــه 
بــه ســطوح مســائل مــی نگرنــد یــا بــه حــق یــا ناحــق، دلخوری 
ــال  ــی را دنب ــی جناح ــائل سیاس ــا مس ــد ی ــخصی دارن ــای ش ه
مــی کننــد، بــی آنکــه مجموعــه شــرایط بازرگانــی و اقتصــادی 
حاکــم بــر کشــاورزی کشــور را در نظــر بگیرنــد و اینکــه در حال 
حاضــر در فصــل برداشــت گنــدم هســتیم و کشــاورزان در انتظار 
دریافــت پــول گنــدم خــود روزشــماری مــی کننــد، بــرای کارت 
ــه دلیــل تخلفاتــی کــه محمــد  زرد دریافتــی وزیــر از مجلــس ب
صفایــی دلویــی نماینــده مــردم گنابــاد و بجســتان در هفــت بنــد 

برشــمرد، هلهلــه کنــان و کــف زنــان ابــزار خوشــحالی کردنــد.

مشــروح ایــن برخــورد مجلــس بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی در روز 
1401/4/21 در کاج پــرس نیــز انعــکاس یافــت کــه بــا عنــوان »چــرا وزیــر 

ــت. ــترس اس ــل دس ــت«، قاب ــس کارت زرد گرف ــاورزی از مجل کش

 پیــش از ایــن رســانه هــای تخصصــی بخــش کشــاورزی، برخــی مــوارد 
از هفــت بنــدی کــه نماینــده مــردم گنابــاد از ســوی تعــدادی از نماینــدگان 
ــد توســط ســازمان  ــوه شــب عی ــد می ــه موضــوع خری ــان کــرد، از جمل بی
ــا از  ــاده ه ــیوه واردات نه ــی در ش ــا تخلفات ــتایی و ی ــاون روس ــزی تع مرک
روســیه را، از موضــع اصــاح بــا جامعــه کشــاورزی در میــان گذاشــته بودند، 
امــا بــه دلیــل غریبــه انــگاری و برخــورد نــه چنــدان دوســتانه وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا رســانه هــای تخصصــی بخــش کشــاورزی، باالخــره موضــوع 
ــه  ــرل وزارتخان ــذا برجســته و از کنت ــه فضــای صــدا و ســیما کشــیده، ل ب

خــارج شــد.

ــورد  ــه برخ ــت ب ــی خواس ــژاد نم ــاداتی ن ــع، س ــفانه در آن مقط  متاس
صادقانــه و مســئوالنه بعضــی رســانه هــای تخصصــی توجــه کنــد و پاســخی 
قانــع کننــده بدهــد زیــرا برخــی مشــاورانش بــه وی گفتــه بودنــد کــه ایــن 
ــان  ــرف آن ــه ح ــد و کســی ب ــراژی ندارن ــددی نیســتند، تی ــا، ع ــانه ه رس
وقعــی نمــی نهــد، تــا آنجــا کــه وزیــر در ارومیــه در یــک مصاحبــه ســرپایی 
ایــن نقدهــای مشــفقانه و یــاری دهنــده را بــه »تــاش رســانه هــای زرد« 
منتســب کــرد. امــا باالخــره ایــن وزیــر بــود کــه بــه خاطــر همــان مســائل 

کارت زرد گرفــت!

ــوع  ــک موض ــه ی ــرده و ب ــدا ک ــری پی ــاد دیگ ــداد ابع ــن رخ ــک ای  این
سیاســی جناحــی در مجلــس و خــارج از مجلــس تبدیــل شــده اســت کــه 
اگــر وزیــر نخواهــد مــوارد ذکــر شــده را اصــاح کنــد، ایــن کارت زرد بــه 

ــه اســتیضاح مبــدل خواهــد شــد... ــت ب کارت قرمــز و در نهای

 واکنش کشاورزان به کارت زرد وزیر

ــاورزی  ــش کش ــاالن بخ ــان فع ــن کارت زرد در می ــال، ای ــر ح ــه ه  ب
ــو  ــرو و عض ــاورزان پیش ــی از کش ــه یک ــت؛ از جمل ــادی داش ــکاس زی انع
ــزی  ــاص ومتمای ــای خ ــدگاه ه ــه دی ــاورز ک ــه کش ــزی خان ــورای مرک ش
ــا  ــگار م ــا خبرن ــی تلفنــی ب ــاره مســائل کشــاورزی دارد، طــی گفتگوی درب

ضمــن انتقــادی تلویحــی بــه ســکوت 
ــبت  ــاورز نس ــه کش ــه خان ــه کاران محافظ
بــه مســائل عمــده کشــاورزی مملکــت بــه 
ــائل از  ــی مس ــد: تمام ــی گوی ــت م صراح
ــاد روز  ــردم گناب ــده م ــه نماین ــه آنچ جمل
ســه شــنبه 1401/4/21در مجلــس گفتــه 
ــت  ــی االن وق ــرده ام، ول ــال ک ــت دنب اس
تضعیــف وزارت جهــاد کشــاورزی یــا وزیــر 
نیســت، جابجایــی وزیــر در فصل برداشــت 
بــرای کشــاورزی کشــور و کشــاورزان یــک 

ــه اســت. فاجع

ــی  ــاورز کرمان ــاردویی کش ــاالری س  س
بایــد  گویــد:  مــی  مــا  خبرنــگار  بــه 
منصــف بــود و تــاش هــای ســاداتی 
نــژاد درعرصــه برقــراری کــم و بیــش 
کشــت قــراردادی، تامیــن نقدینگــی بــرای 
خریدهــای تضمینــی از جملــه گنــدم، 
ــرد  ــرای عملک ــت ب ــکاری دول ــب هم جل
بهــره  نقدینگــی  تامیــن  در  مقتدرانــه 
بــرداران بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز- گرچــه 
کــم، ولــی کارســاز- موضــوع تامیــن کــود 
ــات  ــت و تحقیق ــر قیم ــد زی ــا 45 درص ب
معاونــت زراعــت در عرصــه کشــت گنــدم 
و ضــرورت افزایــش میــزان کــود پتــاس و 
ــه  ــود ازت ک ــزان ک فســفات و کاهــش می
موجــب شــد حداقــل 20 تا25درصــد 
ــش  ــاری افزای ــال ج ــدم در س ــد گن تولی

ــرد. ــوش نک ــد را فرام یاب

 ســاالری گفــت: ایــن اقدامــات موجــب 
بــه  نســبت  کشــاورزان  وضــع  بهبــود 

ــت. ــده اس ــته ش گذش

 وی مــی افزایــد: برداشــتن بســیاری 
ــرای  ــر ب ــدت وزی ــد و مجاه ــع تولی از موان
ســند دار کــردن زمیــن هــای کشــاورزان 
ــل  ــران قاب خــرد و متوســط در سراســر ای
تحســین اســت. البتــه تخلفاتــی هــم کــه 



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

5

شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

نماینــده گنابــاد برشــمرده اســت را نبایــد رهــا کــرد، امــا اگــر ایــن کارت زرد موجب 
تضعیــف موقعیــت وزارت جهــاد کشــاورزی و مقدمــه صــدور کارت قرمــز و اســتیضاح 
وزیــر باشــد، حتمــا بــه زیــان کشــاورزان و کشــاورزی مملکــت خواهــد بــود، زیــرا 
ســامانه کشــاورزی و طــرح هــا و برنامــه هــای تدویــن شــده، نیمــه تمــام خواهــد 

مانــد.

 ســاالری مــی افزایــد: در حــوزه مســائل عاجــل، کشــاورزان گنــدم خــود را تحویل 
داده و روزشــماری مــی کننــد پــول آن را بگیرنــد، حــاال در چنیــن وضعیتــی کــه 
ــانی  ــوی کس ــر از س ــی وزی ــت، جابجای ــه اس ــد وزارتخان ــاورزان بن ــا کار کش ده ه
کــه شــائبه برخــورد سیاســی آنهــا مــی رود بــه نفــع مملکــت و کشــاورزی کشــور 

نیســت.

 ســاالری خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه همــه معضــات 
و نارســایی هــای کشــاورزی در شــرایط کنونــی ناشــی از مدیریــت ایشــان نیســت و 
کمتریــن ربــط را بــه مســاعی مســئوالنه وزیــر و وزارتخانــه و نــوع سیاســت گــذاری 
ــم هــای  ــه تحری ــی دارد، سرچشــمه مســائل جــای دیگــر و ب ــزی کنون وبرنامــه ری
ظالمانــه برمــی گــردد. هــر کــس بــه جــای آقــای ســاداتی نــژاد بیایــد بــا همیــن 

مشــکات مواجــه مــی شــود و تصــور نمــی رود کــه بتوانــد شــق القمــر کنــد!

 ســاالری تاکیــد کــرد: اینکــه مــی گویــم ضــروری اســت خطاهــا جبــران شــود 
ولــی نبایــد بهانــه ای شــود کــه وزیــر بــرود، بــه ایــن دلیــل نیســت کــه از رانــت یــا 
منافــع خاصــی از قَِبــل وزارتخانــه و آقــای وزیــر برخــوردار هســتم، بلکــه موضــوع، 
ــی از  ــاح های ــن ســامان کشــاورزی کشــور توســط سیاســیون و جن ــم ریخت ــه ه ب
ــه نظــر مــی رســد مقاصــدی غیــر کشــاورزی را دنبــال مــی  مجلــس اســت کــه ب
ــه  ــد و ب ــام ده ــا انج ــا انته ــدارا و ت ــدون م ــد کارش را ب ــس بای ــه مجل ــد. البت کنن
تبــع آن وزیــر نیــز تغییراتــی در ســاختار مدیریــت هــای میانــی خــود ایجــاد کنــد 
ــار  ــرده اســت را کن ــوت ک ــکاری دع ــه هم ــه ب ــی ک ــه نیروهای و تعصــب نســبت ب

بگــذارد.

 از ســاالری ســوال مــی کنــم: چــرا بــه فکــر ایــن مصاحبــه و ارســال ایــن پیــام 
افتادیــد کــه وزارتخانــه نبایــد تضعیــف و وزیــر عــوض شــود؟ مــی گویــد: چنــد وقت 
ــه عکــس  ــردم ک ــی را مشــاهده ک ــه جناحــی حزب ــک روزنام پیــش صفحــه اول ی
تمــام قــد وزیــر را بــه گونــه ای کــه انــگار مــی خواهــد جوایــزی بــه ایشــان بدهــد 
چــاپ کــرده بــود، ولــی تیتــر اصلــی اش ایــن بــود کــه ســاداتی نــژاد بایــد اســتعفا 
ــابقه و  ــچ س ــه اش هی ــی و روزنام ــزب سیاس ــن ح ــه ای ــم ک ــود گفت ــا خ ــد. ب بده
پیشــینه ای در دفــاع از کشــاورزی مملکــت و کشــاورزان نداشــته انــد، چگونــه حــاال 
بــه فکــر کشــاورزان افتــاده انــد و چــه اهدافــی بــه جــز مقاصــد سیاســی را دنبــال 

مــی کننــد؟

 ســاالری افــزود: البتــه مطالعــه مقالــه کاج پــرس بــا عنــوان »کشــاورزی از فــراز 
ــی کاران  ــای سیاس ــره ترفنده ــد در چنب ــاورزان نبای ــا کش ــه م ــز ک ــی« نی سیاس
بیفتیــم، تاثیرگــذار و آگاهــی بخــش بــود. بــه هــر حــال، گرچــه گایــه هــای زیــادی 
از وزیــر داریــم ولــی نبایــد بگذاریــم کشــاورزی مملکــت ملعبــه دســت نماینــدگان 
زیــاده خــواه کــه شــاید بــه توقعــات غیرمنطقــی آنها پاســخ داده نشــده اســت شــود.

ــا  ــا دهه ــه کشــاورزان ب ــی ک ــرایط کنون ــد: در ش ــادآور ش ــان ی ــاالری در پای  س
ــدار وزارت  ــه اقت ــه ب ــردن و ضرب ــر ســوال ب مشــکل و معضــل مواجــه هســتند، زی
جهــاد کشــاورزی کــه مســئولیت هــای ســنگینی چــون امنیــت غذایــی و تنظیــم 
ــه صــاح کشــاورزان  ــه اســت، اصــا ب ــده گرفت ــر عه ــد ب ــر تولی ــاوه ب ــازار را ع ب
نیســت و هــر گونــه جابجایــی در ترکیــب وزارتخانــه، تــا اســتقرار بعــدی حداقــل 6 
مــاه طــول مــی کشــد کــه طــی ایــن زمــان شــرایط را بــرای کشــاورزان دشــوارتر 
مــی کنــد، ضمــن اینکــه معلــوم نیســت اگــر ســاداتی نــژاد بــرود و شــخص دیگــری 

بیایــد وضعیــت کنونــی بهبــود پیــدا کنــد!
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افسانه موهوم بازگشتافسانه موهوم بازگشت

 به ارز  به ارز 42004200 تومانی  تومانی 

گـذشتـهگـذشتـه
بعضــی هــا فکــر مــی کننــد اقتصــاد در یــک جغرافیــای 
سیاســی مشــخص یــا در ایــن و آن حکمرانــی بــه مثابــه 
خمیــر مجســمه اســت کــه بــا کمــی حوصلــه و پیگیــری و 

جــد و جهــد بتــوان آن را بــه هــر شــکلی درآورد.

ــانده را  ــت نش ــوم دس ــوان مفه ــاید بت ــت ش در سیاس
بــه کار گرفــت، امــا در اقتصــاد نمــی تــوان ویژگــی هــای 

ــرد. ــر و دســت نشــاندگی را اســتفاده ک تحــت ام

حتــی اگــر در کوتــاه مــدت بشــود یــک اقتصــاد 
دســتوری بــه قیمــت نابــودی رشــد اقتصــادی و خاقیــت 
ــازنده در  ــای س ــت ه ــذف رقاب ــا ح ــردی را ب ــای کارب ه
چارچــوب یــک نظــام اقتدارگــرا اجرایــی کــرد، امــا ایــن 
ــش  ــدارد و در بخ ــدگاری ن ــداری و مان ــاد پای ــوع اقتص ن
ــذا ماننــد یــک  ــر نیســت، ل کشــاورزی اصــا امــکان پذی
ــف  ــای مختل ــد از راه ه ــی کن ــاش م ــده ت ــود زن موج

ــد. ــتجو کن ــود را از جس ــی خ خاص

در چنیــن اقتصــاد موقتــی و ناپایــداری، انــواع و اقســام 
ــی  ــر قانون ــی و غی ــورت قانون ــه ص ــوذ ب ــای نف ــه ه  روزن
در اشــکال مشــخص دور زدن قوانیــن، قاچــاق، فســاد، بــی 
عدالتــی و رانــت هــای آشــکار و نهــان بــه وجــود مــی آیــد.

ــق  ــر تزری ــا متکــی ب ــه غالب ــن اقتصــاد دســتوری ک ای
ارز ارزان قیمــت دولتــی رانتیــه اســت، در نهایــت موجــب 
ــه  ــل جویان ــات تقاب ــی اقدام ــراض و حت ــی، اعت نارضایت
ــن  مــردم مــی شــود. گرچــه آشــکار اســت بخشــی از ای
ــی و  ــای واردات ــواع کااله ــب ان ــت ارز در قال ــی قیم ارزان
تولیــد داخــل بــه ویــژه کاالهــای اساســی نصیــب مــردم 
مــی شــود، ولــی فراینــد چنیــن اقتصادهایــی بــه تدریــج 
موجــب تفــاوت هــای فاحــش در ســاختار جامعــه، تمایــز 
ــورم  ــه و ت ــای دهگان ــک ه ــی دار در ده ــاوت معن و تف
ــم  ــم و ه ــت و چش ــاد، رقاب ــردد، فس ــی گ ــده م فزاین
ــگ هــا  ــد و موضــوع آدم زرن چشــمی گســترش مــی یاب
ــران  ــر دیگ ــا اگ ــه مث ــد ک ــی آی ــان م ــه می و کســانی ب
ــی  ــی بســتند؛ )یعن ــم ُعرضــه داشــتند خودشــان را م ه
ــی  ــا دولت ــا منش ــاد ب ــترده فس ــوان گس ــم از خ ــا ه آنه
ــن  ــی ســاده در چنی ــه عبارت ــی شــدند.( ب ــد م ــره من به
اقتصادهایــی ثروتمنــدان هــر روز ثروتمنــد تــر و فقــرا هــر 

ــوند. ــی ش ــر م روز فقیرت

ــر و  ــدف خی ــا ه ــد ب ــر چن ــی، ه ــن اقتصادهای چنی
ــن  ــای پایی ــک ه ــر و ده ــیب پذی ــار آس ــه اقش ــک ب کم
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ــرایطی  ــد ش ــت بای ــه دول ــه اینک ــه بهان ــه و ب جامع
فراهــم ســازد کــه قیمــت هــا ثابــت بمانــد و گرانــی 
ــیب  ــت، آس ــن دس ــای پایی ــک ه ــه ده ــتابنده ب ش
ــزم و  ــی مکانی ــود، ول ــی ش ــروع م ــازد ش وارد نس
ســاختار آنهــا حتــی در جوامــع فرهیختــه، وارســته 
ــی  ــه نم ــود اولی ــر و مقص ــه خی ــم ب ــد خت و باورمن
شــود و المحالــه بــه فســاد و تباهــی انســان هــا و بــه 

ــد. ــی انجام ــه م ــج کل جامع تدری

 نمونــه بــارز ایــن امــر در کشــور مــا، ارز ارزان دولتــی 
در یــک اقتصــاد بســته درون گــرا طــی 43 ســال بــود 
کــه بــه تدریج بــه فســادهای بــزرگ انجامیــد و آنچنان 
ــس  ــلیم النف ــاالن س ــه فع ــادی شــد ک ــن فســاد ع ای
درســتکار اقتصــادی و بازرگانــی نمــی توانســتند عــرض 

انــدام و رقابــت کننــد.

ــی،  ــا ارز دولت ــی ی ــه ترجیح ــوم ب ارز ارزان موس
پــس از ســال هــای اولیــه انقــاب کــه ابتــدای کار 
ــه  ــرد، ب ــی ک ــی م ــالم را ط ــد س ــک فراین ــود و ی ب
تدریــج وارد عرصــه ای از رقابــت و ایجــاد صــف های 
طوالنــی و امضاهــای طایــی در تمامــی عرصــه های 
تجــاری، بازرگانــی انــواع و اقســام کاالهــای وارداتــی 
ــرا در  ــد داخــل حتــی ارز مســافرتی شــد، زی و تولی

درون خــود حامــل رانتــی پنهــان بــود.

اعــام نــرخ ارز ترجیحــی 4200 تومانــی موســوم 
بــه ارز جهانگیــری، معــاون رئیــس جمهــوری دولــت 
ــر30  ــغ ب دوازدهــم در ســال 1397، در حجمــی بال
میلیــون دالر و اتفاقــات بعــد از آن آشــکار ســاخت؛ 
نمــی تــوان کشــور را بــا ایــن نــرخ ارز رانتیــه 

ــرد. ــادانگیز اداره ک فس

ــا و  ــم ه ــدید تحری ــار تش ــوع در کن ــن موض ای
مســدود شــدن دریچــه انتقــال پــول از بانــک هــا بــه 
ایــران و در عیــن حــال کمبــود شــدید منابــع ارزی، 
دولــت ســیزدهم را بــه ســمت حــذف ایــن نــرخ ارز 
ــاد  ــای فس ــه ه ــام دریچ ــه تم ــه گرچ ــوق داد ک س
ــی  ــور ارز نیمای ــا ظه ــرا ب ــرد و ماج ــدود نک را مس
صورتــی دیگــر یافــت کــه بــه نوبــه خــود ســرگردانی 

ــم خواهــد  ــی کشــور رق ــرای اقتصــاد و بازرگان دیگــری ب
ــی  ــه ارز 4200 تومان ــت ب ــت بازگش ــد گف ــی بای زد، ول
نیــز همــان طــوری کــه گفتــه شــد دیگــر امــکان پذیــر 

ــی اســت. ــوم و ذهن ــای موه ــک تمن نیســت و ی

ــار و ســخنرانی  ــروز در گفت ــا دی ــه ت ــده ای ک ــاال ع ح
هــای خــود از رفــورم اقتصــادی و جراحــی آن ســخن مــی 
گفتنــد، مویــه کنــان بــر ســر و صــورت خــود مــی زننــد 
ــی ارز 4200  ــگ زده جراح ــوی زن ــه چاق ــه ب ــی آنک و ب
تومانــی اشــاره کننــد کــه نگذاشــت مقصــود میســر شــود، 
ــد  ــود، بای ــد کــه چــه خــوب ب ــادم شــده ان پشــیمان و ن
ــن  ــا ای ــان ب ــت، توأم ــر دول ــه اگ ــی ک ــم! در حال برگردی
ــی  ــود م ــه خ ــه جویان ــش مداخل جراحــی تاریخــی از نق
کاســت - و البتــه هنــوز امیدواریــم کــه بکاهــد-  ضریــب 
جینــی و تــورم در میــان مــدت کاهــش مــی یافــت و بــه 
جــز کســانی کــه بــر خــوان گســترده ارز 4200 تومانــی 
ــاد  ــه اقتص ــت ب ــای بازگش ــی تمن ــد کس ــته بودن نشس

ــه را نداشــت. رانتی

بــه هــر روی؛ در ســایه تحریــم هــای شــکننده، بســته 
ــابی  ــت و حس ــت درس ــدم بازگش ــوئیفت و ع ــدن س ش
ــادی  ــت، ارز زی ــروش نف ــی و ف ــای صادرات ــول کااله پ
ــاط دالر  ــد بس ــه بخواه ــده ک ــی نمان ــت باق ــرای دول ب
4200 تومانــی را مجــددا برقــرار ســازد. آنچــه مــی مانــد، 
گســترش مشــارکت بخــش خصوصــی در فعالیــت هــای 
ــت  ــری دول ــش تنظیم گ ــا آن؛ نق ــوازی ب ــادی و م اقتص
ــای  ــرد نهاده ــود عملک ــد و بهب ــق تولی ــتای رون در راس
اقتصــادی و بخــش خصوصــی اســت کــه در ایــن صــورت 
ــی  ــد مل ــای تولی ــان نهاده ــد و می ــی قابلیت من ــول مل پ
ــرد،  ــی گی ــی شــکل م ــادل درون ــک تع ــول ی ــع پ و توزی
نکتــه مهــم دیگــر در راســتای وظایــف باالدســتی و نقــش 
مشــخص دولــت، ایجــاد دیپلماســی اقتصــادی و حرکــت 
بــه ســمت پیمان هــای منطقــه ای و بین المللــی و در 
عیــن حــال ظرفیــت ســازی بــرای بازارهــای منطقــه ای 
ــای کشــاورزی  ــازاد و ارز آور کااله در حــوزه صــادرات م

اســت کــه مــورد مشــخص بحــث مــا نیــز هســت.

فرانک مسعودی
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 محمدجــواد عســگری در حاشــیه بازدیــد از موسســه 
ــزر  ــای خ ــان دری ــاس ماهی ــی ت ــن الملل ــات بی تحقیق
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــزاری مه ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
ــت  ــروش نف ــن ف ــد جایگزی ــی توان ــار م ــد خاوی تولی
خــام شــود، یــادآور شــد: بــه کارگیــری ظرفیــت هــای 
دریایــی جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه دریــای خزر 
ــه  ــکا ب ــور را از ات ــد کش ــی توان ــیات م ــوع ش در موض
ــیون  ــس کمیس ــد. رئی ــاز کن ــی نی ــی ب ــای نفت درآمده
کشــاورزی مــی افزایــد: در ســال هــای گذشــته جایــگاه 
خاویــار ایــران رونــد نزولــی داشــته کــه بایــد تقویــت 
شــود، تــا بتوانیــم خاویاروشــیات را جایگزیــن فــروش 

نفــت کنیــم.

آنچــه مــورد بحــث ایــن نوشــتار اســت اینکــه، انتظــار مــی رود 
ــژه اعضــای کمیســیون کشــاورزی و  ــه وی ــس ب ــدگان مجل نماین
فراتــر از آن رئیــس ایــن کمیســیون در مــورد مســائل کشــاورزی 
و شــیات، علمــی تــر و بیشــتر مبتنــی بــر واقعیــت اظهــار نظــر 
کننــد و ســخن بگوینــد تــا شــائبه کــم اطاعــی آنــان در مــورد 

مســائل کشــاورزی، بیــش از آنچــه هســت گســترش نیابــد.

ــاب و  ــیار کمی ــی، بس ــراورده ای دریای ــار ف ــت خاوی ــد گف بای
ــدادادی  ــت خ ــک نعم ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــت اس ــران قیم گ
ــان  ــته و از زم ــادی گذش ــای متم ــرن ه ــی از ق ــت طبیع و مزی
دایناســورها در دریــای خــزر باقــی مانــده و کشــور مــا نیــز طــی 
80 ســال گذشــته در قالــب یــک فعالیــت بیــن المللــی تجــاری 
وارد عرصــه اســتحصال و صــادرات آن گردیــده، تــا آنجــا کــه نــام 
خاویــار بــا لهجــه انگلیســی کاویــار، در کنــار محصوالتــی ماننــد 

ــران گــره خــورده اســت. ــام ای ــا ن زعفــران، پســته و فــرش، ب

ــر شــوروی و  ــش از فروپاشــی اتحــاد جماهی طــی ســالیان پی

حســب قراردادهــای 1921 و 1940، ســهم بهــره 
ــر  ــاد جماهی ــان اتح ــزر می ــای خ ــرداری از دری ب
ــم خــورده، گرچــه  ــران مســاوی رق شــوروی و ای
ــرداری  ــره ب ــی از به ــرارداد صحبت ــن دو ق در ای
از منابــع نفــت و گاز بســتر و زیــر ســطح آب 
ایــن دریاچــه مطــرح نبــوده اســت، امــا در ســال 
هــای پیــش از انقــاب، در بهتریــن شــرایط بهــره 
بــرداری، بازاریابــی و تجــارت بیــن المللــی، ســقف 
تولیــد و صــادرات خاویــار ایــران 400 تــن بــوده 

اســت!

حــال اگــر بــه شــرایط پــس از فروپاشــی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی نــگاه کنیــم کــه رژیــم 
ــری  ــهم ب ــاس س ــر اس ــزر ب ــای خ ــی دری حقوق
ــه  ــه ب ــتقال یافت ــورهای اس ــدام از کش ــر ک ه
نســبت ســرزمین یــا طــول دریــای ســاحلی آنهــا 
ــان و  ــژه آذربایج ــه وی ــورها ب ــن کش ــرح و ای مط
قزاقســتان، قراردادهــای 1921 و 1940 میــان 
ــه  ــق ب ــده و متعل ــی ش ــوروی را ملغ ــران و ش ای
ــای  ــق ادع ــد، طب ــداد کردن ــته قلم ــخ گذش تاری
ــتان  ــزر، قزاقس ــای خ ــاحلی دری ــور س ــج کش پن

جایگزینی جایگزینی شیالتشیالت و  و خاویارخاویار

 از تخیل تا واقعیت از تخیل تا واقعیت

 به جای فروش به جای فروش نفت نفت
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ــیه 19،  ــد، روس ــتان 25 درص ــد، ترکمنس 27 درص
آذربایجــان 18 و ایــران 11 درصــد ســهم بــری دارند!

ــه  ــاس گفت ــر اس ــه ب ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ــتر و  ــت و گاز بس ــع نف ــی، مناب ــران نفت ــب نظ صاح
ــارد  ــر 35 میلی ــغ ب ــای خــزر بال ــر ســطح آب دری زی
بشــکه نفــت و 170 میلیــارد متــر مکعــب گاز از 
ــاش  ــک از ت ــوع مرغــوب مــی باشــد کــه هیــچ ی ن
هــای انجــام شــده روســای جمهــوری پیشــین ایــران 
ــات  ــا اصاح ــه ت ــادی گرفت ــل اقتص ــت تعدی از دول
ــاندن  ــه رس ــه نتیج ــرای ب ــز، ب ــور نی ــت مح و عدال
رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بــه باالتــر از 11درصــد 
ــار  ــه ب ــا ب ــس ه ــرات و کنفران ــران در مذاک ســهم ای
ننشســته و توافقــی جــدی میــان کشــورهای ســاحلی 
بــا ایــران کــه کمتریــن ســهم را برایــش قائــل شــده 

ــد، حاصــل نشــده اســت. ان

بــه هــر حــال، نهایتــا داوری در مــورد ایــن ســهم 
بــری در چارچــوب مــاده 132 کنفرانــس 1982 
حقــوق دریاهــا و براســاس توافق کشــورهای ســاحلی 
خواهــد بــود، امــا بایــد یــادآور شــد کــه بــه محــض 
فروپاشــی شــوروی، کشــورهای اســتقال یافتــه 
ــدون  ــاری، ب ــان خاوی ــتحصال ماهی ــه اس ــان ب چن
رعایــت اقدامــات تولیــد، تکثیــر و رهــا ســازی مولــد 
پرداختنــد کــه انقــراض عنقریــب نســل آنهــا، توجه و 
نگرانــی جامعــه جهانــی و ســازمان هــای بیــن المللی 
ــع طبیعــی را برانگیخــت  در زمینــه حفاظــت از مناب
ــع  ــیون من ــابیتس )کنوانس ــد س ــیونی مانن و کنوانس
ــوری در معــرض  ــه هــای گیاهــی و جان تجــارت گون
ــی  ــن الملل ــیون بی ــک کنوانس ــه ی ــر انقراض(ک خط
اســت، در ســال 1390 پنــج کشــور ســاحلی را ملــزم 

ــه رعایــت مقــررات ایــن کنوانســیون کــرد. ب

ایــن نهــاد بیــن المللــی کــه وظیفــه اش حمایــت 
و حفاظــت از گونــه هــای جانــوری و گیاهــی در 
حــال انقــراض اســت، ماهــی خاویــاری را نیــز تحــت 
پوشــش قــرار داد و 5 کشــور حاشــیه دریــای خــزر را 
ملــزم بــه انعقــاد معاهــده ای کــرد کــه صیــد تجــاری 
ماهیــان خاویــاری ممنــوع شــود. ایــن معاهــده میــان 
ــا  ــی از آنه ــم یک ــران ه ــه ای ــاحلی ک ــور س 5 کش
بــود امضــا و از آن تاریــخ، صــدور خاویــار و گوشــت 
ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر کــه وحشــی نامیــده 
مــی شــوند و دارای مشــخصات خاصــی هســتند 
ممنــوع شــد. البتــه صــادرات نــوع پرورشــی در 
ــی هــر یــک از کشــورها ممنوعیتــی  آب هــای داخل
نــدارد و تاکیــد بــر تولیــد، تکثیــر و رهاســازی مولــد 
بــرای جلوگیــری از نســل در حــال انقــراض ماهیــان 
ــج کشــور  ــم و بیــش در دســتور کار پن ــاری ک خاوی

قــرار گرفــت.

ــئوالن،  ــای مس ــه ه ــق گفت ــر و طب ــال حاض در ح
مثــا در ســال 1398 حــدود 1000 کیلــو خاویــار 
ــه  ــت ک ــده اس ــتحصال ش ــد و اس ــزر صی ــای خ از دری
700 کیلــوی آن بــرای تکثیــر و بازپــروری و فقــط 
ــازار  ــروری نیســت وارد ب ــه مناســب بازپ ــو ک 300 کیل
داخــل شــد. البتــه طبــق آمــار گمــرک در ســال 
1399، 11 تــن خاویــار پرورشــی از کشــور صــادر شــده 
اســت. همچنیــن طبــق آخریــن خبــر رســمی از زبــان 
معاونــت توســعه آبــزی پــروری ســازمان شــیات ایــران 
کــه بیشــتر جنبــه تخمیــن و پیــش بینــی دارد آمــده 
اســت؛ 607 هــزار تــن تولیــد آبــزی بــرای ســال 1401 
هدفگــذاری شــده کــه نزدیــک بــه 20 درصــد آن دریــا 
محــور اســت. همیــن منبــع، تولیــد 7500 تــن گوشــت 
ــز  ــار پرورشــی را نی ــن خاوی ــاری و 65 ت ــان خاوی ماهی

پیــش بینــی کــرده اســت.

ــه  ــات گفت ــل و اطاع ــه مفص ــن مقدم ــا ای ــال ب ح
ــه  ــرم کمیســیون کشــاورزی چگون شــده، رئیــس محت
ــا ظرفیــت هــای بالقــوه  ــار ب مــی خواهــد تولیــد خاوی
شــیات در دریــای خــزر و آبهــای داخلی را اســتحصال، 
بســته بنــدی و روانــه بازارهــای پیچیــده جهانــی کنــد 
کــه در رقابــت بــا کشــورهایی همچــون نــروژ، فنانــد، 
ــت  ــروش نف ــن ف ــه جایگزی ــتان و فرانس ــوئد، انگلس س

شــوند؟

البتــه ایــن حرفهــا شــیرین، ولــی بــی پایــه و عوامانــه 
ــگاه  ــام مســئول و پاســخگو در جای ــک مق ــده ی و زیبن
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس کــه حتمــا بایــد 
از قوانیــن داخلــی و بیــن المللــِی مرتبــط بــه شــیات 
آگاهــی داشــته باشــد نیســت! جالــب ایــن اســت کــه 
صاحــب نظــران و شــخصیت هــای شــیاتی کشــور هــم 
عافیــت طلبانــه ســکوت مــی کننــد. چــه بســا بعضــی 
ــه  ــه چ ــه و چ ــه ب ــد و ب ــف و تمجی ــه تعری ــا ب از آنه
ــی حتمــا  ــد و خــدا قــوت هــم بگوینــد ول هــم بپردازن
مــی داننــد طــرح موضوعاتــی از ایــن دســت کــه بــرای 
ــه  ــر حوضچ ــران را سراس ــدف، ای ــن ه ــه ای ــیدن ب رس
هــای پــرورش ماهیــان خاویــاری مــی کنیــم، شــعاری 
بیــش نیســت و بــا برنامــه هــای کان کشــور همخوانــی 

ندارنــد.

طبــق گفتــه خــون میرزایــی رئیــس ســابق شــیات 
ــال 1400،  ــرای س ــار ب ــد خاوی ــر تولی ــران، حداکث ای
12 تــن بــود، حــاال جــواد عســگری طــی چنــد ســال، 
چگونــه و بــا چــه میــزان ســرمایه گــذاری پیــش بینــی 

مــی کنــد خاویــار جایگزیــن فــروش نفــت شــود؟!

  

مدیر مسئول و صاحب امتیاز
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ــر اقتصــاد و دارایــی نبــود مــی توانســت هــر چــه  ــدوزی اگــر وزی خان
کــه مــی خواهــد بگویــد و هــر وعــده شــادی آفریــن و امیدبخشــی را بــه 
مــردم بدهــد. ولــی وقتــی از مجلــس رای اعتمــاد گرفــت و وزیــر اقتصــاد 
شــد، فــردا مردمــی کــه بــه آنهــا وعــده داده، و چــه بســا مجلســی کــه 
بــه او رای اعتمــاد داده، یقــه اش را بگیرنــد کــه وعــده وعیدهــا چــه شــد؟ 
ــی کــه داده عملــی شــوند و آرامــش در  از ســوی دیگــر، اگــر وعــده های
ــوان  ــه عن ــود، از او ب ــم ش ــادی فراه ــی و اقتص ــت بازرگان ــه و وضعی جامع
یــک نابغــه اقتصــادی یــاد مــی کننــد و اســم و رســمش در تاریــخ ثبــت 
ــاال را  ــه ب ــدی ب ــده 50 درص ــورم فزاین ــک ت ــته ی ــه توانس ــود ک ــی ش م

مهــار، بلکــه کاهــش دهــد و حتــی شــاید کاندیــدای نوبــل هــم بشــود!

ــتگاه  ــام دس ــز تم ــزی و تمرک ــه ری ــدوزی از برنام ــه خان ــب اینک ــل مطل ــا اص ام
ــا  هــای دولتــی بــرای کنتــرل تــورم خبــر مــی دهــد و در 21 تیــر مــاه در گفتگــو ب
خبرنــگاران مــی گویــد: مهــار تــورم در مــاه هــای آینــده را بــه مــردم وعــده مــی دهــم. 
ــده  ــردم وع ــه م ــق آن ب ــزی و مطاب ــه ری ــد برنام ــزی بای ــک مرک ــد: بان ــی گوی وی م
بدهــد، امــا بنــده بــه عنــوان ســخنگوی ســتاد اقتصــادی دولــت اعــام مــی کنــم کــه 

کنتــرل تــورم، اولویــت دولــت اســت.

ــای  ــورم را در ماه ــت ت ــار و مدیری ــر خــوش مه ــات، خب ــن مقدم ــا ای ــدوزی ب خان
آینــده بــه مــردم وعــده مــی دهــد و بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش 2/12 درصــدی تــورم 
در خــرداد مــاه، بــه اســتناد یــک ســناریوی بدبینانــه اقتصــادی افزایــش تــورم بــه 70 
درصــد را تــا پایــان ســال پیــش بینــی مــی کنــد. وی مــی گویــد؛ ســه منشــا تــورم 
ــای  ــه ه ــش هزین ــی و افزای ــی و بانک ــی پول ــی انضباط ــی، ب ــد نقدینگ ــارت از رش عب
تولیــد را دریافتــه و ادعــا مــی کنــد کــه ایــن ســه منشــا در حــال کنتــرل هســتند.

اولیــن ســوال از وزیــر اقتصــاد کــه تلویحــا بانــک مرکــزی را بــه خاطــر وعــده هــای 
ــر ســه  ــه اگ ــن اســت ک ــد ای ــی کن ــردم شــماتت م ــه م ــزی شــده ب ــه ری ــر برنام غی
شــاخص تــورم در اقتصــاد ایــران را کشــف کــرده ایــد و مــی توانیــد تــورم را در مــاه 
هــای آینــده مهــار کنیــد، چــرا گذاشــتید ایــن تــورم فزاینــده لجــام گســیخته اصــا 
بــه وجــود آیــد؟ مگرنــه اینکــه طــی چنــد مــاه گذشــته هــم شــما وزیــر اقتصــاد بــوده 

ایــد؟

نکتــه ای کــه بایــد بــه ایشــان و ســایر پیــروان »مکتــب وعــده درمانــی« گفــت ایــن 
اســت کــه اقتصــاد و بازرگانــی بــا ویژگــی ماهــوی زنــده، پویــا و ســیال بــودن، ورقــه 
امتحانــی دانشــگاه نیســت کــه بــا برشــمردن ســرفصل هــای نظــری در بــاب تــورم ، 
بــی کــم و کاســت نمــره 20 گرفــت، حــل مشــکل اقتصــاد کان یــک کشــور، آزمونــی 
عملــی، جامــع و بــه مراتــب جــدی تــر اســت کــه رقبایــی همیشــه بیــدار، مقتــدر و 

بــی رحــم و ذینفعانــی متعــدد در حــوزه فعالیــت هــای مختلــف دارد.

وقتــی بــر اســاس شــاخص هــای نظــری غیــر قابــل انطبــاق بــا وضــع موجــود وعــده 
داده مــی شــود و قصــد آن اســت کــه بــه وضــع مطلــوب برســیم، اگــر نرســیم،آنچه 
ــد  ــت خواه ــه دول ــردم نســبت ب ــش م ــش از پی ــادی بی ــی اعتم ــد ب ــی افت ــاق م اتف
ــا عــدم تحقــق وعــده هــای  ــود. البتــه بایــد در چنــد مــاه آینــده منتظــر تحقــق ی ب

ــد! خانــدوزی مان

»وعده درمانی« خاندوزی!»وعده درمانی« خاندوزی!
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شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

همــگان بــه ویــژه سیاســیون نیــک مــی داننــد کــه 
گفتگوهــای برجــام چندیــن بــار تــا آســتانه امضــاء و نهایــی 
ــیزدهم  ــت س ــر و در دول ــژه در دورۀ اخی ــه وی ــدن آن ب ش
پیــش رفــت امــا در حالــی کــه بســیاری از صاحــب نظــران 
در داخــل و خــارج گفتنــد کــه کار تمــام اســت، اعــام شــد 
خیــر، بــه نتیجــه نرســیده اســت و البتــه هرکــدام از طرفیــن 
ایــران و آمریــکا، دیگــری را مقصــر بــی نتیجــه شــدن 
گفتگوهــا برشــمردند و بــه افــکار عمومــی کشــورهای خــود 

ــد. ــن را گفتن ــز همی نی

ذی نفعانــی چــون کشــورهای اروپایــی یــا چیــن و روســیه 
و کشــورهای دیگــر همچــون ژاپــن هــم هرکــدام بــه نســبت 
ــه  ــد ک ــدواری کردن ــزار امی ــار اب ــن ب ــف چندی ــای مختل ه
ــن  ــان ای ــی همچن ــت، ول ــده اس ــام ش ــی و تم ــق، نهای تواف
توافــق کــه ایــن همــه وقــت و هزینــه رفــت و آمــد برایــش 
ــم  ــه رغ ــل، ب ــده ای روی تردمی ــد دون ــد، همانن ــرف ش ص
تحــرک آشــکار و نفــس زدن هــای فــراوان، بــرای توافــق بــر 
ســر یکــی دو محــور جنبــی و نــه چنــدان مرتبــط، ثابــت و 

ــده اســت. ســر جــای خــود باقــی مان

ــد  ــن بع ــورک وی ــل توب ــا از هت ــل گفتگوه ــی مح جابجای
ــه رو  ــرا، ن ــم ظاه ــر، آن ه ــه قط ــه 100روزه ب ــک وقف از ی
در رو، بلکــه هــر یــک در اطاقــی جداگانــه )هــر چنــد 
ــی،  ــورهای اروپائ ــور کش ــدون حض ــه، ب ــتقیم( و دوجانب مس
ــه وجــود آورد کــه یــک  چیــن و روســیه، ایــن ذهنیــت را ب
ــا نتیجــه  ــه وجــود آمــده اســت ت قــوۀ تعقــل هوشــمندانه ب
موفقیــت آمیــز ایــن گفتگوهــای سرنوشــت ســاز، توامــان بــا 

ــی نشــد. ــود، ول ــام ش ــه اع ــائل منطق حــل بعضــی از مس

ــس از دو روز گفتگــوی مســتمر شــبانه روزی و  عاقبــت پ
ــه  کاهنــده، کــه نتیجــه از ســوی ایــران؛ »عــدم دســتیابی ب
ــای  ــا و کشــور ه ــی ه ــق مناســب« و از ســوی آمریکای تواف
ــوام  ــد و ســکوت ت ــده ش ــا« خوان ــی »شکســت گفتگوه غرب
ــا نارضایتــی چیــن و ســفر از پیــش تعییــن نشــده باقــری  ب
کنــی بــه روســیه بــا تعابیــر مختلفــی کــه از ایــن ســفر شــد، 
آمریــکا و غربــی هــا بــا صراحــت اعــام کردنــد کــه بــه زودی 

ــازه ای صــورت نخواهــد پذیرفــت. گفتگــوی ت

شــکل  بــه  اســرائیل  رژیــم 
هــای مختلــف نتوانســت رضایــت و 

شــادمانی خــود را از اتفــاق قطــر پنهــان 
ــورد  ــی در م ــری کن ــه باق ــا ک ــا آنج دارد ت

ــخن  ــم س ــن رژی ــوی ای ــفته از س ــی آش خواب
گفــت و گفــت کــه اگــر کوچکتریــن حملــه ای 
ــن  ــران در رویاهــای آن باشــد، ای ــه ای راجــع ب

ــت. ــد داش ــداری نخواه ــواب بی خ

ــته،  ــش از گذش ــی بی ــور، حت ــن دو کش لح
چنــان تنــد و خصمانــه بــود کــه جنــگ طلبــان 
ــام  ــود را در مق ــا، خ ــوی دریاه ــی آن س افراط
ــوره  ــدن درک ــاده دمی ــه، آم ــار معرک ــش بی آت
ــی و  ــل پیــش بین ــا خســارات غیرقاب جنگــی ب

ــد. ــه کردن ــور در کل منطق تص

باقــری کنــی، چنــد روز پیــش نیــز ســفری 
ســابقه  بــا  کشــوری  داشــت،  عمــان  بــه 
ــران  ــان ای ــد مشــکل می ســازماندهی حــل چن
ــرات  ــن دور مذاک ــه اولی ــکا، کشــوری ک و آمری
پیشــین میــان طــرف غیــر دولتــی ایــران 
وآمریــکا را در دولــت احمــدی نــژاد بــه صــورت 
فــوق محرمانــه ســازمان دهــی کــرد، مذاکراتــی 
ــن  ــوی آهنی ــرمن«، بان ــدی ش ــه در آن، »ون ک
آمریکایــی حضــور داشــت و بــه گفتــه خــودش 
ــران  ــار از پافشــاری ای در آن مذاکــرات چنــد ب
بــر جزئیــات و اطالــه مذاکــرات بــه گریــه افتاده 
بــود، برنامــه ای کــه حتــی رئیــس دولــت دهــم 
نیــز گفتــه بــود از جریــان یــا کــم و کیــف آن 

ــع نبــوده اســت. مطل

ــس  ــر، مجل ــرات اخی ــه در مذاک شــگفت آنک
ــدۀ تمــام  شــورای اســامی کــه خــود را نماین

بـرجـامبـرجـام
 و جایـگاه از دست  و جایـگاه از دست 

رفتـه مجلـسرفتـه مجلـس
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ــرد!  ــه ســر مــی ب ــق ب ــی خبــری مطل ــی در ب ــد؛ گوی ــار مــردم مــی دان عی
در هیــچ مقطــع و در هیــچ دور مذاکــره ای طــی دولــت ســیزدهم الم تــا کام 
نگفتــه ووارد ایــن بحــث کــه گویــا ممنوعــه اســت نشــده و واکنشــی ســازمان 
ــداده اســت کــه  یافتــه در مــورد چگونگــی انجــام مذاکــرات از خــود نشــان ن
چــه بایــد شــود یــا چــه نبایــد شــود یــا چگونــه بایــد شــود! گویــا ایــن مجلس، 
ــان کــه موافــق ادامــه ایــن وضــع هســتند و  خــود را نماینــده مــردم، چــه آن
ــه نتیجــه  ــن مذاکــرات ب ــه تنــگ آمــده، مــی خواهنــد ای چــه بخشــی کــه ب
برســد و تحریــم هــا برداشــته شــود نمــی داننــد. ایــن مجلــس تاکنــون هیــچ 
ــد،  ــاد کن ــده ایج ــره کنن ــات مذاک ــرای هی ــی ب ــه الزام ــایی ک ــه راهگش بیانی

صــادر نکــرده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه رئیســی، از همــان ابتــدای کار ریاســت جمهــوری 
ــرات  ــج مذاک ــه نتای ــردم را ب ــارف م ــی متع ــرد معیشــت و زندگ ــام ک اش اع
ــف اقتصــاد  ــن مفهــوم را در عرصــه هــای مختل برجــام گــره نمــی زنیــم و ای
و بازرگانــی تکــرار کــرد. البتــه آشــکار اســت کــه افزایــش قیمــت هــا و تــورم 
ــب  ــیاری از صاح ــرده و بس ــگ ک ــردم تن ــر م ــی را ب ــه زندگ ــده، عرص فزاین
نظــران، اقتصــاددان هــا، تجــار، کســبه خــرد و حتــی مــردم کوچــه و بــازار بــر 
ایــن باورنــد کــه بــدون برداشــتن تحریــم هــا امــکان گشــایش در وضــع کنونــی 

زندگــی و معیشــت آنهــا وجــود نــدارد.

در آســیب شناســی اینکــه چــرا ایــن مجلــس الزامــی بــرای مذاکــره کنندگان 
برجــام فراهــم نمــی ســازد یــا ضــرب االجلــی تعییــن نمــی کنــد، بایــد گفــت، 
ــه روز  ــت، روز ب ــای فرادس ــت نهاده ــری از دخال ــایه تاثیرپذی ــس در س مجل
ــد  ــردم از دســت مــی دهــد، هــر چن ــده م ــوان نماین ــه عن ــگاه خــود را ب جای
ایــن موضــوع در مجالــس پیشــین هــم کــم و بیــش مصــداق داشــته اســت.

حکومــت هــا در دنیــا در چارچــوب هویــت نظــام هــای سیاســی بــه چنــد 
ــب در  ــدرت غال ــه ق ــی ک ــای پارلمان ــام ه ــد: نظ ــی کنن ــی م ــکل حکمران ش
ــد، نظــام  ــی آی ــرون م ــس بی ــت هــم از دل مجل ــس اســت و دول دســت مجل
هــای ریاســتی کــه قــدرت رئیــس جمهــور بــر پارلمــان مــی چربــد؛ هماننــد 

ــد فرانســه. ــی پارلمانی-ریاســتی مانن ــای ترکیب ــکا و نظــام ه آمری

هــر چنــد در کشــور مــا، بــا توجــه بــه اصــل حاکمیــت ولــی فقیــه و دامنــه 
ــه طــور مشــخص گفــت  ــوان ب ــون اساســی، نمــی ت ــارات ایشــان در قان اختی
هویــت نظــام، پارلمانــی اســت یــا ریاســتی، بلکــه همــواره متناســب بــا شــرایط 
کــه مجلــس بــا دولــت همســو بــوده یــا غیــر آن و همچنیــن نــوع موضوعــات، 
در عرصــه ای بینابینــی میــان ایــن دو در نوســان بــوده اســت؛ امــا اگــر مجلــس 
بــه طــور واقعــی بــر رای گســترده مــردم متکــی باشــد، قدرتمنــد مــی شــود و 
میــزان اقتــدارش نیــز بســتگی بــه میــزان مشــارکت و رای مــردم دارد، در آن 
صــورت بــر دولــت غلبــه مــی یابــد و شــاید بتــوان هویــت نظــام را متمایــل بــه 

پارلمانــی دانســت.

ــه دلیــل  ــه اســت، ب ــن مقال ــی کــه موضــوع مــورد بحــث ای از مجلــس فعل
اصــرار بــر شــاکله ای یــک دســت و هــم ســو و هــم نظــر، نمــی تــوان انتظــار 
ــا طــرز فکرهــای  ــف اجتماعــی ب ــا نماینــدۀ تمــام طبقــات مختل داشــت الزام
ــاش  ــه جــای ت ــس ب ــدگان مجل ــب نماین ــذا غال ــز باشــد، ل ــف و متمای مختل
ــان،  ــه آن ــتر ب ــت بیش ــترش خدم ــه گس ــردم از دریچ ــر م ــب نظ ــرای جل ب
ــرای تثبیــت موقعیــت  ــت ب ــر در دول ــه قــدرت و کســب نفــوذ موث معطــوف ب

ــده هســتند. خــود در آین

اگــر ایــن برداشــت درســت باشــد، چنیــن مجلســی بــا اکثریــت نمایندگانــی 
ــر سرنوشــت ســازترین مســائل کشــور هماننــد  ــد ب از ایــن دســت، نمــی توان
وضــع کنونــی تاثیرگــذار باشــد. مصــداق بــارز ایــن امــر، ســکوت و بــی تفاوتــی 
آنهــا دربــاره مذاکــرات برجــام اســت کــه خــود را ملــزم بــه دخالــت در توقــف 

یــا ادامــه آن تــا حصــول نتیجــه ای تعییــن کننــده نمــی داننــد.

 سردبیر
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شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

ــرورش صــدف  ــی در پ ــان ایران یــک دهــه پــس از توفیــق محقق
ــاء  ــرای احی ــو ب ــارات از فائ ــت ام ــاز، دول ــد س ــیاه مرواری ــب س ل
ــک  ــور کم ــن کش ــد در ای ــد مرواری ــروری و صی ــزی پ ــت آب صنع

ــت. خواس

ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد، فائــو اعــام کــرد از طــرح دولــت 
ــزی  ــد و اجــرای پروژه هــای آب ــت صنعــت مرواری ــاء و تقوی ــرای احی ــارات ب ام
پــروری پایــدار بــه منظــور ایجــاد مشــاغل جدیــد، حفاظــت از محیــط زیســت 

ــان، حمایــت می کنــد. و تامیــن معیشــت جوان

صیــد و تجــارت مرواریــد، تــا پیــش از عصــر جدیــد و حکمرانــی نفــت، یکــی 
ــای  ــارس و دری ــج ف ــواحل خلی ــادی در س ــای اقتص ــن فعالیت ه از عمده تری
عمــان بــوده و عــاو بــر ایفــای نقــش اقتصــادی، بــا ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی 
جوامــع ســاکن در ایــن مناطــق نیــز مرتبــط بــوده اســت، امــا در ســده اخیــر، 

ایــن حرفــه از رونــق افتــاده و تقریبــا رو بــه فراموشــی گذاشــته شــده اســت.

ســاکنان شــیخ نشــین های امــارات نیــز از جملــه صیــادان باســابقه مرواریــد 
ــه و  ــدر لنگ ــران بن ــای تاج ــان در حجره ه ــن مرواریدهایش ــه بهتری ــد ک بودن
ــارس  ــج ف ــای خلی ــه مروارید ه ــه ب ــه ک ــا آنچ ــد، ام ــه می ش ــن عرض بحری
اعتبــار و شــهرت می بخشــید، در هــای غلطانــی بــود کــه در ســواحل کیــش و 

ــد. ــد می ش ــن صی بحری

ــنتی و  ــد س ــای صی ــرای احی ــا ب ــتین تاش ه ــز، نخس ــر نی در دوران معاص
کشــت و پــرورش مرواریــد در ایــران صــورت گرفــت، امــا بــه دلیــل زمــان بــر 

بــودن کار، بــه انــدازه کافــی مــورد توجــه بخــش خصوصــی قــرار نگرفــت.

ــت  ــن صنع ــاء ای ــدی احی ــای ج ــارات برنامه ه ــت ام ــط زیس ــازمان محی س
دیرینــه ســاحل نشــینان خلیــج فــارس را از حــدود 3 ســال قبــل و بــا پررنــگ 
ــتان  ــای باس ــاله در کاوش ه ــد 8000 س ــک مرواری ــف ی ــر کش ــردن خب ک
شناســی در ابوظبــی آغــاز کــرد و بــا پرداختــن وســیع بــه ایــن رخــداد و بــه 
راه انداختــن موج هــای تبلیغاتــی، موفــق شــد توجهــات بیــن المللــی فراوانــی 

ــه ایــن عرصــه پرظرفیــت اقتصــادی جلــب کنــد. را ب

ــی در  ــگران ایران ــل از آن، پژوهش ــه قب ــک ده ــه ی ــود ک ــی ب ــن درحال ای
موسســه تحقیقــات شــیات بــا درک اهمیــت موضــوع، پــروژه پــرورش صــدف 
لــب ســیاه مرواریــد ســاز را بــا موفقیــت اجــرا کردنــد، امــا بــه نظــر می رســد 
بــه دالیــل مختلــف، از جملــه عــدم ســرمایه گــذاری مناســب و حضــور کمرنگ 
بخــش خصوصــی، ظرفیت هــای اقتصــادی ایــن دســتاورد، بســیار کــم رونــق و 

تقریبــا دســت نخــورده مانــده اســت.

حمایت فائو از کشورهای کاشف مرواریدحمایت فائو از کشورهای کاشف مروارید
 در خلیـج فــارس در خلیـج فــارس
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 امــا امــارات امیــدوار اســت کــه بــا کمــک فائــو، پــرورش و صیــد مرواریــد 
را بــه عنــوان بخشــی از طــرح بــزرگ آبــزی پــروری پایــدار بــه منظــور ایجــاد شــغل، 
ــه صنعتــی  ــل ب ــت از معیشــت در درازمــدت، تبدی حفاظــت از محیــط زیســت و حمای

ــرای گردشــگری کنــد. ــه ای اقلیمــی ب ــد و همچنیــن جاذب مول

فائــو نیــز توســعه آبــزی پــروری در امــارات را عاملــی بــرای تامیــن امنیــت غذایــی، 
ــه  ــد ک ــد می کن ــته و تاکی ــان دانس ــتغال جوان ــت و اش ــط زیس ــا محی ــالم ب ــل س تعام

ــد. ــوردار باش ــم برخ ــاالی اکوتوریس ــت ب ــد از ظرفی ــروژه ای می توان ــن پ چنی

ــا  ــه در نخســتین گام، ب ــو خواســته اســت ک ــارات از فائ ــط زیســت ام ســازمان محی
ــزی پــروری، از  ــرای آب مطالعــه تمــام خطــوط ســاحلی ایــن کشــور، مناطقــی را کــه ب

ــد. ــد مناســب اســت، شناســایی و مشــخص کن ــه کشــت صــدف مرواری جمل

ــا  ــی ی ــای دریای ــان در قفس ه ــرورش آبزی ــرای پ ــن ب ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
ــر  ــی از دیگ ــک دریای ــا جلب ــدف ی ــد ص ــه، مانن ــه تغذی ــاز ب ــدون نی ــان ب ــد آبزی تولی

ــت. ــارات اس ــا ام ــو ب ــکاری فائ ــای هم بخش ه

ــروژه  ــز پ ــره، مرک ــی در الظف ــد پرورش ــدود 20000 مرواری ــاالنه ح ــون س ــم اکن ه
پــرورش مرواریــد ابوظبــی تولیــد می شــود، امــا بــا افزایــش آن بــه 25 هــزار مرواریــد در 

ــان ایجــاد خواهــد شــد. ــان و زن ــرای جوان ــددی ب ــای شــغلی متع ســال، فرصت ه

ایجــاد بخش هــای دانشــگاهی بــرای آمــوزش و ترویــج طراحــی جواهــرات بــا اســتفاده 
از مروارید هــای بــه دســت آمــده از ایــن مراکــز، از دیگــر بخش هــای ایــن پــروژه اســت.

ــاد  ــم ایج ــرای اکوتوریس ــدی ب ــد جدی ــه مقص ــد دارد ک ــروژه قص ــن پ ــت ای در نهای
ــد و  ــی مرواری ــا غواص ــط ب ــراث مرتب ــنت ها و می ــا س ــد ب ــگران بتوانن ــا گردش ــد ت کن
ــده را  ــد ش ــوالت تولی ــواع محص ــده و ان ــنا ش ــروری آش ــزی پ ــدرن آب ــای م فناوری ه

ــد. ــداری نماین خری

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، تــاش امــارات بــرای 
راه انــدازی صنعــت پــرورش مرواریــد از ســال 2019 آغــاز شــده و در حالــی بــا جدیــت 
ــنتی و  ــد س ــای صی ــای احی ــرای طرح ه ــه و اج ــاص بودج ــه اختص ــود ک ــال می ش دنب
کشــت و پــرورش مرواریــد در ایــران، نیــم قــرن اســت در وزارت کشــاورزی )ســپس در 
وزارت جهــاد کشــاورزی( ســابقه داشــته و 25 ســال پیــش نیــز نخســتین صدف هــای 
تولیــد شــده در مراکــز پــرورش مرواریــد کیــش و بنــدر لنگــه در هتــل اللــه تهــران بــه 

مزایــده گذاشــته شــدند.

ــاحل  ــد س ــتغال و درآم ــم اش ــع مه ــن منب ــعه ای ــف، توس ــل مختل ــه دالی ــه ب اگرچ
نشــینان ســرعت و گســترش متناســب بــا ظرفیت هــای کشــور نداشــته، امــا هنــوز نــه 
تنهــا از اهمیــت آن کاســته نشــده بلکــه قابلیــت آن بــرای متنــوع ســاختن منابــع ارزی 

کشــور مضاعــف شــده اســت.

ــد  ــروری و تولی ــزی پ ــه آب ــیاتی، از جمل ــع ش ــت صنای ــه تقوی ــت ک ــدی نیس تردی
ــا توجــه بــه برخــوردار بــودن کشــورمان از مناطــق وســیع  صدف هــای مرواریــد ســاز ب

ــی در  ــد بســیاری از مشــکات فعل ــی و شــمالی، می توان ــای جنوب و مســتعد در کرانه ه
زمینــه اشــتغال، امنیــت غذایــی و منابــع ارزی را رفــع کــرده و خاویــار و مرواریــد ایرانــی 
را در کنــار نفــت، بــه عنــوان برند هــای جهانــی اقتصــادی مطــرح ســازد. بــرای تحقــق 
ــه  ــران ب ــواحل ای ــتثنایی س ــوه و اس ــای بالق ــه ظرفیت ه ــت ک ــروری اس ــر، ض ــن ام ای

ســرمایه گــذاران معرفــی شــود.
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شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

کشت دوم برنج در کشت دوم برنج در 
مازندران در شرایط مازندران در شرایط 

بیداد کم آبیبیداد کم آبی
 

ــه  ــمی در منطق ــورت رس ــه ص ــج ب ــت اول برن ــت کش برداش
فریدونکنــار بــا حضــور معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و 
ــدران آغــاز و شــالیکاران بخــش مرکــزی  مســووالن اســتان مازن
مازنــدران شــامل آمــل، بابــل، محمودآبــاد، فریدونکنــار و بابلســر 
واقــع در حــوزه آبریــز۱۱0 هــزار هکتــاری دشــت هــراز، بــا فاصله 
عملیــات شــخم، شــیار و آب تخــت کــردن ایــن زمیــن هــا بــرای 
ــد در حالــی کــه شــرکت  کشــت دوم را در دســتور کار قــرار دادن
آب منطقــه ای مازنــدران نســبت بــه کشــت دوم برنــج هشــدار داد 
و اعــام کــرد بــه دلیــل کمبــود آب ســطحی و ممنوعیــت قانونــی 
برداشــت آب هــای زیرزمینــی، کشــاورزان بایــد امســال از کشــت 

ــج خــودداری کننــد. دوم برن

اقبــال بــه کشــت دوم برنــج عمدتــا ناشــی از رونــق بــازار ایــن محصــول و 
افزایــش چنــد بــاره قیمــت طــی بــازه زمانــی یــک ســاله بــه میــزان دســتکم 
ســه برابــر قیمــت اولیــه تیــر مــاه پارســال اســت بــه گونــه ای کــه قیمــت 
برنــج کیفــی طــارم محلــی و هاشــمی در عمــده فروشــی طــی یــک ســال 
گذشــته از 33 تــا 35هــزار تومــان بــه 85 تــا حــدود 100هــزار تومــان یافت.

ــا هــدف کشــت  ــا شــالیکاران ب افزایــش قیمــت همچنیــن ســبب شــد ت
دوم، نشــا کاری کشــت اول را امســال حــدود 10 روز زودتــر از ســال گذشــته 
ــه  ــرای خزان ــن ب ــه ای از زمی ــتن قطع ــه داش ــی نگ ــا خال ــد و ب ــام دهن انج
گیــری، عمــا برنامــه کشــت دوم را همزمــان بــا کشــت اول نهایــی کننــد. 
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه آب مــورد نیــاز بــرای کشــت دوم برنــج 

ــود. ــن می ش ــی تامی ــر زیرزمین ــا از آب ذخای عمدت

ــدران در  ــزی مازن ــه مرک ــاری در منطق ــالیکاری ج ــل ش ــه فص ــر چ اگ
دشــت هــراز حــدود 10 روز زودتــر از ســال گذشــته شــروع شــد و کشــاورزان 
موفــق شــدند از بارندگی هــای بهــاری بویــژه بارش هــای مقطعــی فروردیــن 
ــد و شالیزارهایشــان را  ــج ببرن و اردیبهشــت بهــره مناســب را در کشــت برن
ــه مرحلــه خوشــه دهــی و اکنــون  از تنــش آبــی خــرداد مــاه عبــور داده، ب
برداشــت برســانند، امــا بــا توجــه بــه کاهــش شــدید بارندگــی در خــرداد ماه 
ــا و کاهــش  و مصــرف بیــش از 70 درصــدی آب پشــت ســدها و آببندان ه
محســوس روان آب رودخانــه هــا، بــه نظــر می رســد کشــت دوم امســال بــا 
ــن کــه مســووالن  ــژه ای ــه وی خطــر جــدی خشــک شــدن مواجــه شــود، ب
شــرکت آب منطقــه ای اســتان هــم تاکیــد دارنــد کــه کشــت دوبــاره برنــج 

نبایــد صــورت بگیــرد.

کاهــش شــدید روان آب هــای رودخانه هــای مازنــدران در کشــت اول نیــز 
خودنمایــی کــرد؛ بــه طــوری کــه حتــی در حــوزه دشــت هــراز نیــز شــمار 
ــرای آبیــاری، موتــور چاه هــای  زیــادی از شــالیکاران از اواخــر اردیبهشــت ب
ــتان های  ــاورزی شهرس ــاد کش ــی آن جه ــد و در پ ــن کردن ــان را روش آبش
ــد  ــز از چن ــهر نی ــکا و بهش ــدرود، ن ــاری، میان ــه س ــتان از جمل ــرق اس ش
بخشــداری و دهیاری هــای مناطــق خــود خواســتند در صــورت امــکان پــس 
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از برداشت کلزا و گندم از کشت برنج خودداری کنند.

بــر اســاس اعــام هواشناســی مازنــدران میانگیــن بــارش فصــل بهــار ســال جــاری در 
اســتان حــدود 74 میلی متــر بــود کــه نســبت بــه 96 میلــی متــر در مــدت مشــابه ســال 
قبــل، حــدود 23 درصــد کاهــش دارد. مهــم تریــن نکتــه ای کــه در آمــار بارندگــی بهــار 
امســال مازنــدران وجــود دارد ایــن اســت کــه خشــکی بیــش از حــد مربــوط بــه مــاه خرداد 
امســال بــوده اســت، یعنــی میانگیــن بــارش خــرداد مــاه ســال جــاری در مازنــدران حــدود 
هفــت میلــی متــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه دوره آمــاری بلندمــدت کــه حــدود 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل کــه 25 میلــی  ــوده، 77 درصــد و نســبت ب 30میلــی متــر ب

متــر بــوده، حــدود 72 درصــد کاهــش داشــته اســت.

ــام  ــون« انج ــا »رت ــوچ« ی ــدد« و »دون ــای مج ــورت »نش ــه دو ص ــج ب ــت دوم برن کش
ــد  ــالیزار می کنن ــاره ش ــازی دوب ــاده س ــه آم ــدام ب ــاورزان اق ــود. در روش اول کش می ش
ــده  ــی مان ــاال اســت. در روش دوم ســاقه های باق ــد کشــت اول ب ــی آن همانن ــاز آب کــه نی
از کشــت نخســت دوبــاره جوانــه زده و پــرورش داده می شــود کــه نیــاز بــه آب آن کمتــر 

اســت.

ــار  ــزار هکت ــدود 25 ه ــال ح ــدران، پارس ــاورزی مازن ــاد کش ــمی جه ــار رس ــق آم طب
ــه  ــبت ب ــی نس ــم آب ــل ک ــه دلی ــه ب ــد ک ــت ش ــن روش کش ــه ای ــتان ب ــای اس از زمین ه
ســال 1399 حــدود 25 درصــد کمتــر بــوده اســت. ســال گذشــته در 65 هــزار هکتــار از 
ــا  ــود، روش پــرورش ســاقه ی ــدران کــه کشــت اولشــان طــارم محلــی ب شــالیزارهای مازن

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ــوج ب همــان دون

البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بیشــتر چاه هــای منطقــه آبریــز دشــت 
ــد،  ــج می کنن ــه کشــت دوم برن ــدام ب ــا اق ــا آب آنه ــه ب ــن منطق ــه شــالیکاران ای ــراز ک ه
نیمــه عمیــق هســتند و حداکثــر بیــن 12 تــا 15 متــر عمــق دارنــد. از ســوی دیگــر، هــر 
چنــد بیشــتر ایــن چاه هــا طبــق آمــار رســمی شــرکت آب منطقــه ای پروانــه بهــره بــرداری 
ــا  ــون ب ــل تاکن ــن دلی ــه همی ــود و ب ــوب نمی ش ــی محس ــان زیرزمین ــی آبش ــد، ول ندارن

ــه اســت. ــن چاه هــا برخــوردی صــورت نگرفت ــکان ای مال

مســووالن شــرکت آب مطنقــه ای و جهــاد کشــاورزی 
ــد  ــاورزان می توانن ــه کش ــد ک ــه می کنن ــدران توصی مازن
یــا  و  ســبزیجات  علوفــه،  نظیــر  جایگزیــن  کشــت 
ــن  ــرای زمی ــت ب ــاوب کش ــه در تن ــی ک ــای روغن دانه ه

ــد. ــدام کنن ــه و اق ــت، توج ــد اس ــز مفی نی

ســایر  در  برنــج  کشــت  کــردن  ممنــوع  فلســفه 
ــی و جلوگیــری  ــع آب اســتان های کشــور حفاظــت از مناب
از گســترش خشکســالی اســت و در مازنــدران کشــت دوم 
برنــج بــا اســتفاده از آب هــای زیرزمینــی بــا ایــن سیاســت 
ــاد  ــت جه ــر زراع ــتا مدی ــن راس ــرت دارد. در همی مغای
ــه  ــت ک ــام داش ــی اع ــدران در گفتگوی ــاورزی مازن کش
هرگونــه افزایــش ســطح کشــت یــا دوبــاره کاری برنــج در 
مازنــدران بایــد بــا اســتفاده از آب هــای ســطحی باشــد تــا 

ــرد. ــرار گی ــاد کشــاورزی ق ــت جه ــورد حمای م

بستن خروجی منابع آبی برای کشت دوم

ــات  ــداری از تاسیس ــرداری و نگه ــره ب ــر به ــر دفت مدی
ــا  آبــی و برقابــی شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران هــم ب
تاکیــد بــر ایــن کــه منابــع آبــی بــه خصــوص ذخیــره آب 
ــای  ــی و روان آب در رودخانه ه ــهید رجای ــد ش ــت س پش
مختلــف اســتان در وضعیــت بغرنجــی قــرار دارنــد، گفــت: 
کمبــود آب ســطحی ناشــی از کاهــش قابــل توجــه 
ــر  ــای زی ــت آب ه ــت برداش ــرف و ممنوعی ــی و ب بارندگ
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شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

ــد. ــد جــدی بگیرن ــی را همــه شــالیکاران اســتان بای زمین

جــواد طوســی در گفــت و گویــی بــا تاکیدبــر ایــن نکتــه کــه کاهــش بارندگــی و افزایــش 
ــر زمینــی را  ــر زمینــی در کشــت اول نیــز وضعیــت ذخیــره آب هــای زی برداشــت آب زی
نیــز دچــار مشــکل کــرده اســت، افــزود: نحــوه اســتفاده از آب چاه هــای زیــر زمینــی بــر 
ــرای یــک نوبــت و در  اســاس پروانه هــای چاه هــای کشــاورزی طــی یــک ســال زراعــی ب
ماه هــای مشــخص زمــان کشــت و کار همــان محصــول اســت و از آن جایــی کــه زمــان 
فصــل زراعــی کشــت اول برنجــکاری نیــز مشــخص اســت، برداشــت آب چــاه حداکثــر تــا 

پایــان تیــر مــاه اســت.

وی بــا بیــان ایــن کــه بــه هیــچ عنــوان کشــت دوم برنــج درمازنــدران توصیــه نمی شــود، 
ــدران آب دارد  ــد های مازن ــت س ــد ظرفی ــر از 23 درص ــر کمت ــال حاض ــح داد: درح توضی
کــه ایــن مقــدار بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ و نگهــداری حــدود 20 درصــدی ذخیــره آب 
پشــت ســدها، یعنــی عمــا آبــی بــرای رهــا ســازی بــا هــدف تامیــن آب کشــاورزی بــه 

خصــوص زمین هــای پاییــن دســت ســد شــهید رجایــی ســاری نداریــم.

طوســی وضعیــت ذخیــره آب ســد البــرز را مناســب تــر از ســد شــهید رجایــی دانســت 
ودر عیــن حــال گفــت کــه بــر اســاس برنامــه خروجــی آب ایــن ســدها بــرای تامیــن آب 
ــرای  ــان تیرمــاه نیــاز آب شــالیکاری ب ــا پای ــرای کشــت اول اســت و ت کشــاورزی فقــط ب
کشــت اول نیــز تقریبــا بــه اتمــام می رســد و از ایــن پــس خروجــی ســدها بــرای تامیــن 

آب کشــاورزی بســته خواهــد شــد.

مدیــر دفتــر بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات آبــی و برقابــی شــرکت آب منطقه ای 
ــرد و  ــوان ک ــد عن ــا 32 درص ــتان را تقریب ــای اس ــت آببندان ه ــره آب پش ــدران ذخی مازن
گفــت: ایــن مقــدار آب بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ آب مــرده در ایــن منابــع آبــی اصــا 

ــد. ــاف کشــت دوم را نمی ده کف

وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه کارشناســان کشــاورزی کشــاورزان را بــه جایگزیــن کــردن 
کشــت های کــم آب بــرای کشــت دوبــاره در زمین هــای شــالیکاری دعــوت کننــد، 
تصریــح کــرد: شــالیکاران توجــه کننــد زمین هایــی کــه در مســیر آب ســطحی رودخانــه 
ای قــرار دارنــد، اگــر کشــت دوم را انجــام بدهنــد و در نیمــه راه نیــاز بــه آب زیــر زمینــی 

ــان برخــورد می شــود. ــا آن ــد، ب ــدا کنن پی

وی گفــت: ایــن کــه گفتــه می شــود عمــق چاه هــای کشــاورزان در منطقــه حــوزه آبریــز 
هــراز کــم اســت و اصــا لطمــه ای بــه ذخیــره آب هــای زیــر زمینــی نمــی زنــد درســت 
ــاورزی  ــای کش ــاه ه ــر چ ــه اخی ــک ده ــه در ی ــت ک ــان داده اس ــی ها نش ــت، بررس نیس
ایــن منطقــه نیــز بــا افــت مواجــه شــده اســت یعنــی دسترســی آب زیــر زمینــی در ایــن 

منطقــه نیــز ســال بــه ســال در حــال افزایــش اســت.

 کشت دوم با استفاده از منابع آب های زیر زمینی توصیه و حمایت نخواهد شد 
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مدیــر زراعــت جهــاد کشــاورزی مازنــدران نیــز ضمــن تاییــد 
اســتقبال شــالیکاران بــه کشــت دوبــاره نشــا بــا ذکــر ایــن نکته 
کــه رویکــرد جهاد کشــاورزی حمایت ویــژه از برنجــکاری در دو 
اســتان مازنــدران و گیــان اســت، توضیــح داد:هــر چنــد کشــت 
ــش  ــرای افزای ــت مهمــی ب ــا نشــاء مجــدد مزی ــج ی ــاره برن دوب
ــک  ــوان ی ــه عن ــج ب ــتر برن ــن بیش ــالیکاران و تامی ــد ش درآم
محصــول اســتراتژیک کشــور محســوب می شــود، امــا بــه هیــچ 
عنــوان کشــت دوم بــا اســتفاده از منابــع آب هــای زیــر زمینــی 

توصیــه و حمایــت نخواهــد شــد.

ــج  خلیــل حقیقــی افــزود: از آنجایــی کــه هزینــه تولیــد برن
ــه انــدازه کشــت اول اســت، توصیــه شــده  ــاره ب در کشــت دوب
ــا  ــیر آب رودخانه ه ــه در مس ــی ک ــی زمین های ــا حت ــت ت اس
ــه کاشــه شــدید روان  ــا توجــه ب ــد، ممکــن اســت ب ــرار دارن ق
ــس  ــوند پ ــه ش ــطحی مواج ــن آب س ــکل تامی ــا مش ــا ب آب ه
ــاد  ــا زی ــاره نش ــت دوب ــج در کش ــتن برن ــار ننشس ــه ب ــر ب خط

اســت.

ــرکت آب  ــمی ش ــام رس ــاس اع ــر اس ــرد: ب ــح ک وی تصری
منطقــه ای مازنــدران ذخایــر آب پشــت ســدها و آب بندان هــای 
ــرای تامیــن  اســتان بســیار کــم شــده اســت و خروجــی آب ب
آب کشــاورزی از ایــن ســدها طبــق برنامــه بســته خواهــد شــد.

ــررات  ــن و مق ــع قوای ــد تاب ــار داشــت: همــه بای ــی اظه خلیل
شــرکت اب منطقــه ای بــر اســاس مفــاد پروانــه بهــره بــرداری 
از چاه هــای کشــاورزی باشــیم. شــرکت آب منطقــه ای بــا 
ــد  ــر بتوان ــد و اگ ــورد می کن ــاز برخ ــر مج ــای غی ــر چاه ه حف
ــر  ــق و حداکث ــه عمی ــده آن نیم ــه عم ــدران ک ــای مازن چاه ه
ــد،  ــرار دارد را ســاماندهی کن ــن ق ــری عمــق زمی ــا 15مت 12ت

ــم. ــام بدهی ــه انج ــاس برنام ــر اس ــت دوم را ب ــم کش می توانی

وی خیــز بلنــد شــالیکاران حــوزه آبریــز هــراز بــرای کشــت 
دوم را نوعــی اســتقبال از خطــر بــه بــار ننشســتن خوشــه های 
برنــج توصیــف کــرد و بیــان داشــت: کشــاورزان بایــد بــه توصیه 
جــدی مســووالن توجــه کننــد، درهمیــن راســتا لــزوم توســعه 
ــالیزاری  ــی ش ــج در اراض ــت برن ــد از برداش ــه بع ــت علوف کش

اســتان مــورد تاکیــد اســت.

حقیقــی گفــت: بدلیــل کمبــود منابــع آبــی بایــد روی کشــت 
ــه  ــی ک ــز شــویم. از آن جای ــه متمرک ــه شــبدر و تریتیکال علوف
ــتفاده  ــه دام، اس ــن علوف ــکل تامی ــت از مش ــرون رف ــا را ب تنه
ــه در  ــت دوم علوف ــوص کش ــه خص ــتانی ب ــای اس از ظرفیت ه
شــالیزارهای مازنــدران اســت، شــالیکاران بــه ایــن نکتــه توجــه 

کننــد.

ــاورزی  ــاد کش ــور دام جه ــت ام ــمی معاون ــار رس ــق آم طب
مازنــدران، ســه میلیــون و 800 هــزار راس دام ســبک و 
ســنگین در اســتان وجــود دارد کــه نیــاز ســاالنه ایــن تعــداد 
ــت و  ــک اس ــه خش ــن علوف ــزار ت ــون و 400 ه ــک میلی دام، ی
تامیــن ایــن نیــاز در قالــب کشــت دوم می توانــد درآمــد خوبــی 

ــد. ــته باش ــی داش ــالیکاران در پ ــرای ش ب

ــاورزی  ــای کش ــت ه ــن فعالی ــم تری ــی از مه ــکاری یک برنج
ــد کشــاورزان اســتان اســت.  ــع مهــم درآم ــدران و منب در مازن
ــا تولیــد بیــش از یــک میلیــون تــن برنــج ســفید،  مازنــدران ب

ــد. ــن می کن ــور را تامی ــاز کش ــورد نی ــج م ــد برن 42 درص
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خوزســتان بــا تولیــد ســاالنه ۱۷.5 میلیون تن 
انــواع محصــوالت زراعــی و باغــی رتبه نخســت 
تولیــدات کشــاورزی را در کشــور دارد؛ ایــن در 
ــه  ــا توج ــاری ب ــال ج ــه در س ــت ک ــی اس حال
بــه وضعیــت ذخایــر ســدها، کشــت تابســتانه 
ــلتوک  ــژه ش ــرف به وی ــوالت پرمص ــرای محص ب
ــژه  ــه وی ــی ب در اســتان در همــه حوزه هــای آب

در حــوزه کرخــه توجیــه منطقــی نــدارد.

گــذر از اندیمشــک بــه ســمت پایین دســت رود 
کرخــه تــا تــاالب هورالعظیــم در انتهــای آن، بامــدژ و 
روســتاهای چویــس، ابوطیــور، بیــت فنیــان، 12 هــزار 
ــر  ــدا و دیگ ــکر دهخ ــت نیش ــت و صنع ــار کش هکت
ــکار  ــی آش ــه خوب ــتر، ب ــتاهای پایین دســت شوش روس
ــه صنعــت کشــاورزی خوزســتان در  ــازد ک مــی س
حــوزه کارون و دز بــه ویــژه در حــوزه کرخــه بــا بحــران 

ــه رو اســت. شــدیدی روب

ــج از  ــت برن ــازه کش ــدور اج ــه ص ــت ک ــی اس گفتن
ــاورزان  ــه کش ــت ب ــوی دول ــته از س ــال گذش ــه س س
ــیل 1398،  ــای س ــارت ه ــران خس ــرای جب ــه ب منطق
ــه  ــود، ب ــران شــده ب ــج گ ــه قیمــت برن در مقطعــی ک
ــی  ــه م ــر ک ــن تدبی ــن زد و ای ــه دام ــات منطق معض
خواســت بــه عنــوان یــک مســکنی موقتــی عمــل کنــد 

ــدگار شــد. ــدار و مان پای

 مســئوالن اســتان، بــا احتمــال بــارش بــاران و 
کمــک از ســد ســیمره اقــدام بــه صــدور چنیــن 
مجــوزی کــرده بودنــد امــا مجــددا در تابســتان 1400  
ــلتوک  ــت ش ــا و اعتراض ها،کش ــال اجتماع ه ــه دنب و ب
گرچــه بــا حجــم محدودتــر از ســال قبــل ولــی بســیار 
ــام و از  ــتان انج ــی در اس ــع آب ــت مناب ــر از ظرفی باالت
آخریــن ظرفیت هــای ممکــن آب ســد کرخــه نیــز بــه 
ــد. ــتفاده ش ــز اس ــاران در پایی ــارش زودرس ب ــد ب امی

ایــن در حالــی اســت کــه معــاون زراعــت وزیــر جهاد 
ــن ســال  ــی مورخــه 31 فروردی کشــاورزی در گفتگوی
جــاری،  بــا تاکیــد بــر تــداوم ممنوعیــت کشــت برنــج 
ــه  وزارت جهادکشــاورزی  ــود ک ــه ب ــتان گفت در خوزس
ــتانی  ــچ اس ــه هی ــمالی ب ــتان های ش ــر از اس ــه غی ب

مجــوز کشــت برنــج نــداده اســت.

ــاالی  ــه ب ــر را درج ــن ام ــل ای ــر دلی ــا مهاج علیرض
ــود  ــده ب ــر در خوزســتان خوان ــزان تبخی حــرارت و می
ــن  ــج در ای ــه  کشــت برن ــن موضــوع ک ــن ای و همچنی
اســتان، نیازمنــد حــدود 22 تــا 28 هــزار متــر مکعــب 
آب در هــر هکتــار و بیــش از 3 تــا 5 برابــر اســتان های 

شــمالی کشــور اســت.

وی گفتــه بــود کــه این رقــم در شــالیزارهای اســتان 
ــتان  ــدران 6000 و در اس ــتان مازن ــان 4000، اس گی

گلســتان 8000 متــر مکعــب در هــر هکتــار اســت.

ضرورت اجرای جدی ضرورت اجرای جدی 
ممنوعیت کشت برنج در حوزه ممنوعیت کشت برنج در حوزه 

کرخه و انجام کشت های کرخه و انجام کشت های 
جـایگـزیـنجـایگـزیـن
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علل و عوامل رشد منفی علل و عوامل رشد منفی ۳.۷۳.۷  
 درصدی بخش کشاورزی درصدی بخش کشاورزی

 در سال  در سال ۱400۱400    
ــل  ــاورزی در فص ــش کش ــاغان بخ ــری ش ــزار نف ــش ۴۷0 ه کاه
ــن  ــته، مهم تری ــال گذش ــار س ــه به ــبت ب ــاری نس ــال ج ــار س به
ــاری نشــان می دهــد  ــود. شــواهد آم ــرخ بیــکاری ب عامــل رشــد ن
ــرای  ــدی ب ــدی ج ــر، تهدی ــال اخی ــا در دو س ــدن بارش ه ــف ش نص
اقتصــاد و اشــتغال بخــش کشــاورزی از ســال ۹۹ بــه این ســو بــوده 

اســت.

پــس از انتشــار گــزارش مرکــز آمــار ایــران از وضعیــت اشــتغال و بیــکاری 
ــل،  ــت قب ــانه ای دول ــی و رس ــتگان سیاس ــت و وابس ــدان دول ــور، منتق در کش
رشــد نــرخ بیــکاری از 8.8 درصــد در بهــار ســال گذشــته بــه 9.2 درصــد در 
بهــار ســال جــاری را بحرانــی ناشــی از عملکــرد و مدیریــت اقتصــادی دولــت 
ســیزدهم خواندنــد. مخالفــان دولــت امــا توضیحــی بــرای ایــن نداشــتند کــه 
ــوده اســت. ــروز بیــکاری ب دقیقــاً کــدام سیاســت دولــت، نادرســت و باعــث ب

ــر اســاس آمارهــا و شــواهد موجــود،  در ایــن گــزارش تــاش شــده تنهــا ب
ریشــه های رشــد نــرخ بیــکاری در بهــار ســال جــاری نســبت بــه بهــار ســال 

گذشــته تشــریح شــود.

ــار ســال جــاری 9,2 درصــد  ــار در فصــل به ــز آم ــر اســاس گــزارش مرک ب
ــد کــه  ــکار بوده ان ــکار( 15 ســاله و بیشــتر، بی از جمعیــت فعــال )شــاغل و بی
نســبت بــه فصــل بهــار ســال گذشــته 0.4 واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ــاله و  ــال 15 س ــت فع ــبت جمعی ــادی )نس ــارکت اقتص ــرخ مش ــن ن همچنی
بیشــتر بــه کل جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر کشــور( از 41.4 درصــد در بهــار 
ســال گذشــته بــه 40.9 درصــد در بهــار ســال جــاری رســیده کــه کاهــش 0.5 

ــد. ــان می ده ــدی را نش ــد درص واح

ــری  ــزار نف ــدود 98 ه ــش ح ــزارش، کاه ــن گ ــر در ای ــی دیگ ــه منف نکت
ــری  ــزار نف ــدود 711 ه ــش ح ــتر و افزای ــاله و بیش ــاغلین 15 س ــت ش جمعی
جمعیــت غیرفعــال در بهــار ســال جــاری نســبت بــه بهار ســال گذشــته اســت.

ایــن گــزارش البتــه نــکات مثبتــی ازجملــه رشــد حــدود 526 هــزار نفــری 
شــاغلین بخــش خدمــات هــم داشــت.
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ــی  ــور یعن ــاد کش ــش اقتص ــه بخ ــتغال س ــت اش ــه وضعی ــی ب نگاه
ــور  ــکاری کش ــد بی ــد رش ــان می ده ــات نش ــت و خدم ــاورزی، صنع کش
ــه بهــار ســال گذشــته ناشــی از کاهــش  در بهــار ســال جــاری نســبت ب
حــدود 628 هــزار نفــری جمعیــت شــاغل در بخــش صنعــت و کشــاورزی 

ــوده اســت. ب

ــد  ــده رش ــث ش ــش باع ــن دو بخ ــتغال در ای ــش اش ــزان کاه ــن می ای
چشــمگیر 526 هــزار نفــری شــاغان بخــش خدمــات هــم نتوانــد باعــث 

ــد. ــرخ بیــکاری افزایــش یاب ــرخ بیــکاری شــده و درنهایــت ن بهبــود ن

بخــش عمــده ای از کاهــش جمعیــت شــاغل کشــور مربــوط بــه بخــش 
ــا افــت 467 هــزار نفــری شــاغان ایــن بخــش اســت. ایــن  کشــاورزی ب
ــار ســال جــاری  ــا به ــار ســال گذشــته ت ــی بخــش کشــاورزی از به یعن
ــل  حــدود 11 درصــد از شــاغلین خــود را از دســت داده کــه رقمــی قاب
توجــه اســت. از همیــن رو دلیــل اصلــی رشــد نــرخ بیــکاری بــه کاهــش 
جمعیــت شــاغان بخــش کشــاورزی بازمی گــردد، امــا چــه اتفاقــی بــرای 
بخــش کشــاورزی کشــور افتــاده کــه باعــث از دســت رفتــن 11 درصــد از 

شــاغان ایــن بخــش شــده اســت؟

ــر  ــر بخــش کشــاورزی کشــور، تصوی ــر ب ــن عوامــل موث ــرور مهم تری م
دقیق تــری از علــت کاهــش شــدید شــاغان بخــش کشــاورزی طــی یــک 
ســال اخیــر را ترســیم می کنــد. بخــش بزرگــی از تولیــدات و همچنیــن 
ــه زیربخــش زراعــت اســت.  اشــتغال بخــش کشــاورزی کشــور مربــوط ب
در ایــن بخــش نیــز عمــده تولیــدات بــه غــات و ازجملــه گنــدم مربــوط 
می شــود. ســال گذشــته دولــت ســیزدهم عــدد قیمــت خریــد تضمینــی 
ــان  ــزار و 500 توم ــه 11 ه ــو ب ــر کیل ــان در ه ــزار توم ــدم را از 5 ه گن
ــا خریــد گنــدم از کشــاورزان بــه قیمــت  در هــر کیلــو افزایــش داد تــا ب
ــدم  ــد گن ــرای کشــت و تولی ــه کشــاورزان ب ــزه بیشــتری ب ــی، انگی جهان

بدهــد.

ــد  ــت خری ــن قیم ــداری و تعیی ــوزه دام ــی در ح ــت حت ــن سیاس ای
ــت در بخــش کشــاورزی ــداوم یافــت. بنابرایــن رویکــرد دول  شــیر هــم ت
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ــد  ــرای رش ــاورز ب ــری از کش ــت حداکث ــون، حمای ــدا تاکن  از ابت
ــه واردات  ــر ب ــذا و وابســتگی کمت ــن غ ــی در تامی بیشــتر خودکفای

ــوده اســت. آن ب

در ایــن میــان امــا تنهــا عاملــی کــه به شــدت بخــش کشــاورزی 
ــته  ــال گذش ــی دو س ــارش ط ــدید ب ــش ش ــرده، کاه ــد ک را تهدی
ــدار  ــد مق ــان می ده ــی نش ــازمان هواشناس ــای س ــت. گزارش ه اس
ــل  ــال های قب ــف س ــدود نص ــه ح ــته ب ــال گذش ــا در دو س بارش ه
ــای ســازمان  ــر اســاس آماره ــر ب ــه اســت. نمــودار زی کاهــش یافت
ــاالنه در  ــای س ــزان بارش ه ــده و می ــه ش ــور تهی ــی کش هواشناس
هــر ســال آبــی منتهــی بــه ســال مــورد اشــاره را نشــان می دهــد.

کاهــش شــدید بارش هــا، چالــش مهمــی بــرای بخــش کشــاورزی 
ــران در  ــن بح ــق ای ــی از مصادی ــا یک ــود. تنه ــر ب ــال اخی در دو س
تجمــع کشــاورزان در رودخانــه خشــک زاینــده رود در آذرمــاه ســال 
گذشــته در اعتــراض بــه جریــان نداشــتن آب در رودخانــه زاینــده 

رود بــروز یافــت.

کاهــش شــدید بارش هــا بحران هــای دیگــری ازجملــه در حــوزه 
ــه  ــوان ب ــه آن می ت ــه ازجمل ــود آورده ک ــه وج ــی ب ــت محیط زیس
ــی اســت دو  ــرد. بدیه ــاره ک ــه اش ــه ارومی تشــدید خشــکی دریاچ
ــت  ــی در از دس ــل مهم ــور، عام ــی در کش ــران کم بارش ــال بح س
ــمار  ــه ش ــاورزی ب ــش کش ــغال بخ ــی از اش ــش بزرگ ــن بخ رفت
مــی رود. هرچنــد تاثیــر بارش هــا بــر اقتصــاد بخــش کشــاورزی بــر 
ــار  ــارش و آم ــار ب ــان آم ــا بررســی هم زم همــگان روشــن اســت ام
رشــد تولیــدات بخــش کشــاورزی، خالــی از لطــف نیســت. نمــودار 
زیــر آمــار رشــد تولیــدات بخــش کشــاورزی را در کنــار بارش هــای 

ــد. ــان می ده ــاالنه نش س

ــار  ــز آم ــکاری مرک ــتغال و بی ــای اش ــه آماره ــری ک ــه دیگ نکت
نشــان می دهــد، شــروع کاهــش اشــتغال بخــش کشــاورزی از ســال 
ــر اســاس گزارش هــای ســاالنه اشــتغال و  ــه این ســو اســت. ب 99 ب
بیــکاری مرکــز آمــار، اشــتغال ســاالنه بخــش کشــاورزی از حــدود 
4.3 میلیــون نفــر در ســال 98 بــه حــدود 3.8 میلیــون نفــر در ســال 

1400 یعنــی ســال پایانــی دولــت قبــل رســیده اســت.

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار همچنیــن، رشــد بخــش 
کشــاورزی در ســال 1400 معــادل منفــی 3.7 درصــد بــوده اســت.
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غــذا و تامیــن آن در تمامــی مقاطــع 
تاریخــی از آن هنــگام کــه فرماســیون 
ــکارورزی در  ــر ش ــی ب ــادی متک اقتص
ــوده  ــم ب ــری حاک ــه بش ــع اولی جوام
ــه میــان  ــی کــه کشــاورزی ب ــا زمان ت
آمــد و در ادامــه آن نظــام فئودالیســم 
شــاکله جامعــه را تشــکیل داد، و 
ــرفته  ــای پیش ــیون ه ــپس فرماس س
موســوم بــه بــورژوازی و تجــارت ملــی 
و جهانــی بــه وجــود آمــد، همــواره از 

ــاده  ــوق الع ــت ف اهمی
بــوده  برخــوردار  ای 

ــت. اس

 تامیــن غــذای کافــی و 
پــر انرژی بــرای لشــکریان 
در  ســربازان  نهایتــا  و 
جنــگ هــای گســترده 
یکــی از الزامات پشــتیبانی 
ایــن جنــگ هــا بــه شــمار 

ــه. ــی رفت م

ــه  ــی ک ــه معروف  جمل
»ســربازان روی شکمشــان 
راه مــی رونــد«، از اهمیــت 
ــن  ــذا و تامی ــردی غ راهب
آن بــرای تفــوق و پیــروزی 

در جنــگ هــای کاســیک، غیــر جبهــه ای 
و حتــی غیــر متقــارن نشــأت گرفتــه اســت.

ــه  ــذا ب ــی غ ــوم یعن ــن مفه ــه در ای  آنچ
عنــوان یــک ابــزار جنگــی در دنیــای مــدرن 
امــروزی تغییــر بنیــادی کــرده، ایــن اســت 
کــه بــا پیشــرفت اندیشــه هــای نــاب بشــری 
ــان  ــوی فرمانده ــزار از س ــن اب ــتفاده ای اس
ــرای  ــی ب ــذاران جنگ ــت گ ــی و سیاس نظام
تصــرف مواضــع، شــهرها، روســتاها، مذمــوم 
و کارکــرد خــود را در چارچــوب موازیــن 

ــت.   ــت داده اس ــری از دس ــوق بش حق

 درســت برخــاف دو قــرن پیــش یــا 
ــمار  ــی در ش ــان نظام ــه فرمانده ــتر ک بیش
ــع آب و  ــود قط ــدی خ ــای آفن ــک ه تاکتی
نــان  را در کنــار ســایر جنــگ افزارهــا احصاء 
ــای  ــرورت ه ــزء ض ــات، ج ــرح حم و در ط
جنگیــدن بــه حســاب مــی آوردنــد بارهــا در 
روایــت هــای تاریخــی خوانــده ایــم کــه پس 
ــره  ــی از محاص ــدان طوالن ــه چن ــی ن از مدت
یــک قلعــه تســخیر ناپذیــر و شــاید درســت 
هنگامــی کــه فرماندهــان از تصــرف آن قلعــه 
ــن  ــوان آخری ــه عن ــدند، ب ــی ش ــد م ناامی

تاکتیــک، بــا منجنیــق، نــان بــه داخــل قلعه 
ــز  ــنه نی ــردم گرس ــد و م ــی کردن ــاب م پرت
ــه  ــان دروازه قلع ــان خودش ــات ج ــرای نج ب
را مخفیانــه بــه روی دشــمن مــی گشــودند، 
ــرس و  ــای ت ــگاه ه ــن هول ــبختانه ای خوش
تشــنگی و گرســنگی دیگــر بــه چشــم نمــی 

ــد. خورن

ــیوه  ــن ش ــروز ای ــدن ام ــان متم در جه
جنگیــدن محکــوم شــده و دارو و غــذا حتــی 

در دشــمنانه تریــن تحریــم هــا نیــز اســتثنا 
ــر از  ــد اگ ــی دانن هســتند. سیاســتمداران م
ایــن ابــزار اســتفادۀ آشــکار کننــد حتــی در 
میــان مردمــان ســرزمین خودشــان نیــز بــا 
اســتقبال مواجــه نمــی شــوند و در انتخابــات 
هــا رای نخواهنــد آورد. ایــن رویکــرد نویــن 
از  ابــزاری  اســتفاده  عــدم  در چارچــوب 
غــذا در درگیــری هــای نظامــی، از الزامــات 
ــن  ــه ممک ــت گرچ ــی اس ــی جهان دیپلماس
اســت بــا هــزاران ترفنــد و ُحقــه نقض شــود. 

بــاری، بــا ایــن مقدمــه طوالنــی بــه عنوان 
ــق  ــری تواف ــی نظ ــرای درک مبان ــی ب تاش
ــات  ــدور غ ــرای ص ــن ب ــا اوکرای ــیه ب روس
ــیاه در  ــای س ــادر دری ــق بن ــن از طری اوکرای
ــن  ــت ای ــد گف ــوز، بای ــان س ــی خانم جنگ
تصمیــم از درون الزامــات و دســتاوردهای 
گریــز ناپذیــر افــکار عمومــی و وجــدان هــای 
ــرای همــه جهــان  ــی، ب بیــدار جامعــه جهان

برخاســته اســت.

ــز در  ــن نی ــادآور مــی شــود پیــش از ای ی
یکــی از گــزارش هــای ویــژه مجلــه تخصصی 
»پیــش بــه ســوی کشــاورزی اقتصــادی« در 

ــار  ــاه، آم ــن م ــی فروردی ــای پایان روزه
ــی  ــش جهان ــر افزای ــی ب ــی مبن و ارقام
ــذا،  ــود غ ــات، کمب ــدم و غ ــت گن قیم
گســترش گرســنگی و احتمــال قحطــی 
ــته  ــه گذش ــورها، ک ــیاری از کش در بس
ــر  ــگ غی ــث از جن ــالی، منبع از خشکس
ــن  ــیه و اوکرای ــول روس ــی و نامقع منطق

ــود. ــوده اســت منتشــر شــده ب ب

و  سیاســتمداران  تمامــی  اینــک 
کشــورها،  رهبــران 
بــزرگ  هــای  شــرکت 
همچنیــن  و  تجــاری 
ــی  ــای علم شــخصیت ه
دریافتــه  دانشــگاهی،  و 
ــی  ــد کــه امنیــت غذای ان
ایــن  از  متاثــر  جهــان 
مخاطــره  در  رخــداد 
گرفتــه  قــرار  جــدی 
از  یکــی  لــذا  اســت. 
ــه  تحلیــل هــای قریــن ب
واقعیــت در مــورد توافــق 
ــه  ــن ک ــیه و اوکرای روس
البتــه بــا میانجیگــری 
ــد و  ــل متح ــازمان مل س
ــا همــکاری ترکیــه، بــه  ب
اولیــه رســیده  نتیجــه 
ــت  ــتاورد اس ــن دس ــده، همی ــا ش و امض
کــه نبایــد از غــذا بــه عنــوان یــک ابــزار 
ــتاورد،  ــن دس ــرد. ای ــتفاده ک ــی اس جنگ
همانگونــه کــه گفتــه شــد، برآمــد فشــار 
ــدار  ــای بی ــدان ه ــی و وج ــکار عموم اف
ــف  ــای مختل ــانه ه ــی، رس ــه جهان جامع
بــا دیــدگاه هــا و جایــگاه هــای متفــاوت 
و بعضــی از رهبــران جهــان طــی شــش 

ــت.  ــر اس ــه اخی ده

در رابطــه بــا جنــگ روســیه و اوکراین، 
همــدردی بــا کشــورهایی کــه بــه شــدت 
بــه واردات گنــدم، غــات و مــواد غذایــی 
فــراوری شــده از کشــورهای مختلــف 
جهــان بــه ویــژه در مناطــق اطــراف 
دریــای ســیاه وابســته بودنــد ابعــاد 
جهانــی یافــت، گرچــه درســت یــک روز 
ــدر  ــه بن ــیه ب ــق، روس ــن تواف ــد از ای بع
ــی  ــم صادرات ــادر مه ــی از بن ــا یک اودس
غــات حملــه کــرد، ولــی بایــد بــه همان 
دالیلــی کــه گفتــه شــد بــه ایــن پیمــان 

ــود! ــدوار ب امی

منصور انصاری

 توافق روسیه و اوکراین بر سر صادرات غالت توافق روسیه و اوکراین بر سر صادرات غالت
 تصمیمی برای همه جهان تصمیمی برای همه جهان
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مهــم  عســل  زنبورهــای 
ــانی  ــا گرده افش ــرا ب ــتند زی هس
پایــداری  بــه  کمــک  و 
اکوسیســتم بــرای انســان ها 
بنــا  دارنــد.  حیاتــی  نقــش 
بــه گــزارش ســازمان ملــل، 
گونه هــای  ســایر  و  زنبور هــا 
ــا،  ــر پروانه ه ــان نظی گرده افش
پرنده هــا،  یــا  و  سوســک ها 
ــارد  ــدود ۱5۳میلی ــاالنه در ح س
یــورو بــه اقتصــاد انســانی 
کمــک می کننــد، کــه ایــن 
ــام  ــد از تم ــدود ۹,5 درص در ح
غذایــی  تولیــدات  اعتبــار 
 ۱00 میــان  از  اســت.  انســان 
گونــه  غلــه ای کــه در حــدود ۹0 
درصــد از آذوقــه غذایــی جهــان 
ــدود ۷0  ــد، ح ــن می کنن را تأمی
درصدشــان توســط زنبور هــا 

می شــوند. گرده افشــانی  

اگــر زنبورهــا بمیرنــد، ایــن محیــط 
مــا  کشــاورزی  و  غــذا  زیســت، 
هســتند کــه تاوانــش را خواهنــد داد. 
در واقــع، زنبورهــا فقــط عســل تولیــد 
ــی  ــوم غذاهای ــک س ــد: ی ــی کنن نم
می کنیــم,  مصــرف  معمــوالً  کــه 
ــوت فرنگــی، گوجــه  ماننــد ســیب، ت
ــره وری  ــره و به ــادام وغی ــی و ب فرنگ
75 درصــد از محصــوالت کشــاورزی 
ــا  ــانی آنه ــرده افش ــه گ ــا ب ــی م اصل

بســتگی دارد.

و  بیماری هــا  آفت کش هــا، 
زندگــی  هوایــی،  و  آب  تغییــرات 
از  بیشــتر  را  زنبورهــا  جمعیــت  و 
همیشــه در معــرض تهدیــد قــرارداده 

اســت.

زنبورداری و زنبورستان ها

در ایــران، تــا آنجــا کــه اســناد 
نشــان می دهــد در فاصلــه ســال های 
ــکل  ــورداری ش ــا 1332 زنب 1320 ت
گرفــت، امــا بــا گــذر زمــان این شــغل 
کــم کــم از فــرم ســنتی خــود خــارج 

ــه موقعیــت امــروز رســید. شــد و ب

درســت اســت کــه اســتان های 

قدر و قیمت زنبور عسل قدر و قیمت زنبور عسل 
را بدانیمرا بدانیم

شــمالی کشــور از گلســتان تــا گیــان 
بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی ســبز 
و پربــاران و فراوانــی گل و گیــاه بــرای 
ایــن شــغل بســیار مناســب و مســاعد 
هســتند امــا بنــا بــه آمــار وزارت جهــاد 
کشــاورزی، اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــران  ــورداری ای ــب زنب ــوان قط را می ت
دانســت. )تصویــر یــک( اســتانهای 
آذربایجــان شــرقی و غربــی, در تعــداد 

کندوهــای زنبورعســل درمقام نخســت 
ــا از  ــن آماره ــر دو(. ای ــتند )تصوی هس
حیــث بررســی ســهم اشــتغال و تاثیــر 
تغییــرات  اثــر  و  طبیعــی  حــوادث 
اقلیمــی بــر زنبورهــا و زنبــورداری 

ــد. ــه ســزایی دارن ــت ب اهمی

توزیــع  ــــ  یــک  تصویــر   
ــور  ــتان های کش ــبی زنبورس نس
ــر ــج اســتان برت ــه تفکیــک پن ب

تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی

ــا و  ــر زنبوره ــی ب ــای دمای ــش ه تن
چرخــه کار زنبــورداران تاثیــر مســتقیم 

ــد. ــتقیم دارن و غیر مس

تاثیر مستقیم:

ــادل  ــای متع ــدن دوره ه ــاه ش کوت
ــار  ــل به ــی فص ــور کل ــه ط ــوا و ب ه
ایــران  از  زیــادی  هــای  بخــش  در 
توســط زنبــورداران گــزارش شــده 
ــوا  ــی ه ــدن ناگهان ــرم ش ــا گ ــت. ب اس
در اســفندماه، زنبــور فعالیــت خــود را 
ــش  ــه فعالیت ــد و دامن ــی کن ــروع م ش
در تولیــد الرو و ذخیــره غــذا افزایــش 
ــرمایی  ــوک س ــک ش ــا ی ــد و ب می یاب
الروهــا  هــم  نشــده  بینــی  پیــش 

بیمــار  کنــدو  و  مــی رود  بیــن  از 
ــد  ــوردار نمی توان ــم زنب ــود و ه می ش
کنــد.  مدیریــت  را  کنــدو  تغذیــه 
ــی  ــث م ــم باع ــگام ه ــردی زودهن س
از ذخیــره  بیشــتر  زنبورهــا  شــود 
و  کننــد  اســتفاده  کنــدو  عســل 
می یابــد.  کاهــش  کنــدو  بازدهــی 
هرچنــد دوره مفیــد زنبــورداری در 
گرمســیر  و  سردســیر  اســتان های 
متفــاوت اســت امــا شــوک گرمایــی و 
ســرمایی بــرای آنهــا مشــترک اســت.

غیر مستقیم:

ــان  ــان و گیاه ــی درخت دوره گلده
ــا هســتند  ــی زنبوره ــذای اصل ــه غ ک
ــده  ــاه ش ــب کوت ــرده و اغل ــر ک تغیی
اســت. همیــن دلیلــی شــده کــه 
زنبــورداران مجبــور مــی شــوند زنبــور 
را بــا آب شــکر تغذیــه کننــد. پوشــش 
خشکســالی های  پــس  از  گیاهــی 
دراســتان های  حتــی  طوالنــی 
بــا نــرخ بــارش بیــش از متوســط 
رفتــن  بیــن  از  باعــث  کشــوری 

ــت. ــده اس ــان ش ــش گیاه پوش

ـــ توزیــع نســبی   تصویــر دوـ 
ــک  ــه تفکی ــور ب ــای کش کندوه
ــال  ــر در س ــتان برت ــج اس پن

۱۳۹۷

واردات ملکــه و تعداد زیــادی از داروها 
در ارتبــاط بــا ایــن فعالیت ممنوع شــده 
و بــه گفتــه بســیاری از زنبــورداران ایــن 
ــادی  ــوزه اقتص ــر ح ــد ه ــرایط مانن ش
ــود آورده  ــه وج ــا ب ــک مافی ــری ی دیگ
کــه باعــث گســترش بــازار ســیاه دارو و 
فــروش ملکه هــای کــم کیفیــت شــده. 
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خرداد و تیر 1401

ملکــه هایــی کــه بــه راحتــی ناقــل بیمــاری 
هســتند و عاملــی شــده انــد در از بیــن رفتــن 

حاصــل زحمــت زنبــورداران.

شناســایی  در  تخصــص  به عــاوه 
بیماری هــای زنبــور خیلــی کــم اســت. 
ابــزار و وســایل زنبــورداری نیــز بســیار 
گــران هســتند. شــرکت های خصوصــی 
ــه  ــدون نظــارت و کنتــرل و ب خدماتــی را ب
ــدان تخصصــی و متناســب  ــه چن شــکلی ن
ارائــه  زنبــورداران   بــه  روز  دانــش  بــا 
ــچ  ــه، هی ــن هم ــر ای ــا در براب ــد ام می کنن
یارانــه ای بــه زنبــورداران تعلــق نمــی گیــرد 
و آنهــا بــا شــکلی کامــا ســنتی و معیشــتی 
بــه فعالیــت زنبــورداری ادامــه مــی دهنــد.

پیــش از ایــن، موســویان مدیرعامــل 
ــه  ــران ب ــورداران ای ــری زنب ــه سراس اتحادی
ــا  ــر ب ــور« براب ــی زنب ــبت »روز جهان مناس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ســی ام اردیبهشــت، ب
ــه واردات  ــل ب ــتگی زنبورعس ــزان وابس می
تقریبــا در حــدود صفــر اســت و بــه همیــن 
دلیــل هــم از پیشــه های کشــاورزی بــدون 
ارزبــری مشــابه صنایــع دام و طیــور اســت، 
اظهــار کــرده بــود: موانــع متعــددی در 
ــل  ــرورش زنبورعس ــت پ ــش روی صنع پی
ــکر،  ــاده ش ــن نه ــدم تامی ــود دارد؛ از ع وج
تولیــد شــبه عســل های زنبــور ندیــده، 
مشــکل فــروش و عرضــه، نبــود داروی 
موثــر بــا قیمــت مناســب بــرای کندوهــای 
ــی  ــه قانون ــدم اجــرای مصوب زنبورعســل، ع
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص 
بیمــه تامیــن اجتماعــی زنبــورداران توســط 
ســازمان  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
عــدم  تــا  گرفتــه  یارانه هــا  هدفمنــدی 
همراهــی و همــکاری ســازمان دامپزشــکی 
ــم  ــن مزاح ــاد قوانی ــورداران و ایج ــا زنب ب

ــت. ــا اس ــه آنه ــب و کار از جمل کس

ــز ســبب آســیب  ــل دیگــری نی ــا دالی ام
ــور و زنبــورداری در کشــور  ــه زنب ــان ب و زی
ــترده و  ــای گس ــی ه ــت؛ سم پاش ــده اس ش
ــر  ــه نظ ــات. ب ــزارع و باغ ــارت م ــدون نظ ب
ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــد ک ــی رس نم
ــموم در  ــتفاده از س ــر اس ــی ب ــارت کاف نظ
کندوهــا اعمــال کنــد و ایــن مهــم بیشــتر 
ــلیقه  ــوردار و س ــرمایه زنب ــا س ــب ب متناس
ــادی از  ــش زی ــرد. بخ ــی گی ــورت م ای ص
حشــرات مفیــد مثــل کفشــدوزک ها از بیــن 
ــه جــای آنهــا  رفتــه و شــته های درختــی ب
ــه تنهــا  ــد. ایــن ســموم ن افزایــش یافتــه ان
ــد را از  ــرات مفی ــدگان و حش ــان، جون آبزی
بیــن می برنــد، بلکــه در بــرگ و گل و میــوه 
درختــان و گیاهــان نیــز ذخیــره می شــوند.

سم پاشــی  امســال  فروردیــن  همیــن 
ــداد  ــرگ تع ــان باعــث م ــان در اصفه درخت
درحالیکــه  و  شــد  زنبورعســل  زیــادی 

ــت  ــادی در حفاظ ــی زی ــای جهان برنامه ه
از زنبورهــا وضــع و اجــرا می شــود، در 
کشــور مــا حتــی بــرای ســم پاشــی هــم 

نظارتــی اعمــال نمی شــود. 

ــتان  ــتان گلس ــال، اس ــوان مث ــه عن ب
بــا حــدود 700 هــزار هکتــار اراضــی 
کشــاورزی و باغــی و همچنیــن رتبــه 
نخســت کشــت کلــزا کــه محصولــی 
ــور و  ــانی زنب ــرده افش ــرای گ ــب ب مناس
ــی  ــیل باالی ــت، پتانس ــل اس ــد عس تولی
ویــژه کــه  بــه  دارد،  زمینــه  ایــن  در 
زنبــورداران فعالیــت خــود را همزمــان 
بــا شــروع گلدهــی ایــن گیــاه در اســتان 

ــد. ــی کنن ــاز م آغ

زنبــورداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ــموم  ــتفاده از س ــد: »اس ــتان می گوی گلس
دفــع آفــات کشــاورزی در اســتان باعــث 
جمعیــت  درصــد   20 تــا   15 مــرگ 
زنبورهــای کارگــر و پــروازی هــر کلونــی 
ــز  ــزان نی ــن می ــه همی ــه ب ــود ک می ش
ــد عســل  ــرای تولی ــدو ب ــر کن ــی ه کارآی

می یابــد.« کاهــش 

از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و قطــع 
کاربــری  تغییــر  و  درختــان  گســترده 
ــژه  ــه وی ــا، ب ــی زنبوره ــز زندگ اراضــی نی
زنبورهــای وحشــی را در خطــر قــرار داده 
ــان  ــد گیاه ــب رش ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس
ــی  ــان وحش ــارآوری گیاه ــی و ب و گلده
نیــز تحــت تاثیــر ایــن کاهــش گســترده 
اســت.  قرارگرفتــه  زنبورهــا  جمعیــت 
زنبــورداران می داننــد کــه تغذیــه الرو 
ــی  ــم پاش ــان س ــیره گیاه ــهد و ش ــا ش ب
شــده باعــث مــرگ آنهــا و از بیــن رفتــن 
گفتــه  بــه  می شــود.  کنــدو  کلونــی 
یکــی از زنبــورداران اســتان لرســتان، 
کوچــک  زنبورهــای  و  زنبورک هــا 
مخملــی و زنبورهــای وحشــی و جنگلــی 

ــتند.  ــراض هس ــر انق در خط

حــدود 25 هــزار گونــه زنبورعســل کــه 
گیاهــان  گرده افشــانی  در  می تواننــد 
مشــارکت کننــد در جهــان شناســایی 
ــد  ــا تولی ــن  گونه ه ــه ای ــد. هم ــده ان ش
ــا  ــا محافظــت از آنه ــد ام عســل نمی کنن

ــد. ــن می کن ــیاره را تضمی ــت س زیس

خــاء  در  نیــز  محصــوالت  فــروش 
فــرآوری  صنایــع  نبــود  و  صــادرات 
ــت  ــود صنع ــور نب ــوالت و همینط محص
بازاریابــی  و  مناســب  بنــدی  بســته 
داخــل و خــارج، خــود بــه چالشــی بــرای 
ــت. از  ــده اس ــل ش ــدگان تبدی تولیدکنن
یــک ســو تــاش زنبــورداران بــرای کاهش 
هزینه هــا منجــر بــه کاهــش کیفیــت 
عســل شــده و از ســوی دیگــر، مــردم نیــز 

بــا پاییــن آمــدن قــدرت خریــد اولویتــی 
ــل نمــی  ــن محصــول قائ ــد ای ــرای خری ب
شــوند کــه در نتیجــه بــازار ایــن محصــول 

ــت. ــده اس ــه ش ــود مواج ــا رک ب

ــر زنبورعســل  ــزان تاثی از آنجــا کــه می
ــزان محصــوالت زراعــی  ــش می روی افزای
و باغــی بــه دلیــل فعالیــت گــرده افشــانی 
زنبورهــا، بســیار حائــز اهمیــت اســت، لذا 
ــتگذاری  ــان سیاس ــرد متولی ــر رویک تغیی
در بخــش کشــاورزی بــه زنبورعســل 
ــده در بخــش  ــاده زن ــک نه ــوان ی ــه عن ب
کشــاورزی کــه منجــر بــه افزایــش بهــره 
وری باغــات و مــزارع کشــاورزی از جملــه 
ــی  ــی و حت ــیار حیات ــود بس ــزا می ش کل

اســتراتژیک اســت.

زنبورعســل فراتــر از تولیــد عســل از 
ــم  ــب مه ــه مرات ــش ب ــان، نق ــهد گیاه ش
ــد  ــر چن ــانی دارد و ه ــری در گرده افش ت
ــا  ــه ب ــت ک ــبختی اس ــی خوش ــای بس ج
رویکــرد جدیــد وزارت جهادکشــاورزی، 
ایــن  جلســات ســتاد گرده  افشــانی در 
وزارتخانــه آغــاز بــه کار کــرده امــا در 
کشــور مــا برخــاف تمــام کشــورهای 
ــا،  ــعه دنی ــال توس ــه و در ح ــعه یافت توس
وقعــی بــه نقــش گــرده افشــانی زنبورهای 
ــرده  ــایر گ ــت از س ــی حفاظ ــل و حت عس

افشــان های طبیعــی نهــاده نشــده.

مدیرعامــل اتحادیه سراســری زنبورداران 
ــه  ــتیابی ب ــی، دس ــز در گفتگوی ــران نی ای
تصمیمــات مهــم و کان در ســطح ملی در 
خصــوص اســتفاده از ظرفیــت زنبورعســل 
بــه عنــوان نهــاده زنــده بخــش کشــاورزی 
ــد  ــات جدی ــاس مطالع ــر اس ــی ب ــه حت ک
ــای  ــوزی بوته ه ــش س ــری از آت در جلوگی
اطــراف درختــان جنگلــی نیــز موثــر بــوده 
اســت را بــرای دفــاع ســاختاری از امنیــت 
ــردم  ــاد م ــتی آح ــی زیس ــی و ایمن غذای

مــورد تاکیــد قــرار داده بــود.

از  ناشــی  تلفــات  خصــوص  در  وی 
ــه  ــه نمون ــزارع ک ــات و م ــی باغ سمپاش
ــل  ــمار زنبورعس ــات پرش ــوار آن تلف ناگ
ــوان  ــه عن ــی ب در اســتان آذربایجــان غرب
یکــی از قطب هــای مهــم زنبــورداری 
ــه  ــرده ک ــح ک ــت تصری ــوده اس ــور ب کش
ــار  ــرای ب ــاق ب ــن اتف ــع ای ــور قط ــه ط ب
ــت و  ــوده و نیس ــم نب ــر ه ــت و آخ نخس
فــارغ از لــزوم جبــران خســارات وارده 
بــه زنبــورداران آن منطقــه یــا ســایر 
ــر  ــری موث ــد تدبی ــور بای ــورداران کش زنب
و اساســی بــا کمــک تمــام متولیــان امــر 
ــا  ــه ی ــی بی روی ــش سمپاش ــت کاه جه
ــورداران کــه در  ــا زنب ــدون هماهنگــی ب ب
واقــع ماهیــت ضــد محیــط زیســتی دارد 

ــرد. ــاذ ک اتخ
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ــه منظــور  ــه ب ــدادی اختصاصــی اســت ک victam Asia روی
تقویــت و توســعه صنعــت فــرآوری خــوراک دام در آســیا تأســیس 

ــا  ــه ب ــویی VIV Health & Nutrition ک ــت. از س ــده اس ش

victam Asia 2022 همــکاری می کنــد، ایــن نمایشــگاه را بــه 
عنــوان مهــم تریــن رویــداد تغذیــه و ســامت حیوانــات بویــژه دام 

ــزار  ــط victam  و VIV برگ ــه توس ــد ک ــل می کن ــور تبدی و طی

 VIV Health &و victam Asia ،ــت ــی اس ــود. گفتن می ش

 GRAPAS Asia همچنیــن محــل برگــزاری Nutrition
رویــداد فنــاوری آســیاب غــات، برنــج و تولیــد آرد اســت.

ــا  ــادف ب ــاه 1401 مص ــهریور م ــا 18 ش ــگاه از 16 ت ــن نمایش ای

7 تــا 9 ســپتامبر 2022 در مرکــز نمایشــگاه IMAPACT در 

بانکــوک، تایلنــد برگــزار مــی شــود. کنفرانــس هــا و ســمینارهای 
فنــی مرتبــط نیــز بــه صــورت همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه برگــزار 
مــی شــود. بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و آخریــن آمــار و ارقــام 
از برگــزاری دورۀ پیشــین نمایشــگاه مــی توانیــد بــه نشــانی ســایت  

ــد. ــه کنی victam Asia 2018   مراجع

در نمایشگاه ویکتام آسیا 2022چه چیزی نمایش داده می شود؟

ــه و  ــواد اولی ــاوری، م ــن فن ــما جدیدتری درvictam Asia 2022 ش
مــواد افزودنــی را بــرای تولیــد و پــردازش خــوراک دام، حیوانــات خانگــی 
ــر ایــن، جدیدتریــن داروهــا و مــواد  و آبزیــان را خواهیــد یافــت. عــاوه ب
ــاوری  ــا فن ــات ب ــارۀ بهداشــت حیوان ــی درب ــک و راهکارهای ــی، ژنتی داروی

پیشــرفته را خواهیــد یافــت.

GRAPAS Asia 2022 چیست؟

 VIV و   victam Asia بــا  کــه   GRAPAS Asia 2022

Health & Nutrition همــکاری می کنــد، آخریــن فنــاوری آســیاب 
ــد. ــش می ده ــات و آرد را نمای ــج، غ برن

ترجمه و تنظیم خبر: حجت اله انصاری )جابری(

درباره  victam Asia2022 بیشتر بدانید!
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مبانی نظری و اندیشه های حفاظت از مبانی نظری و اندیشه های حفاظت از 
محیط زیست در ایران باستانمحیط زیست در ایران باستان  ) قسمت اول() قسمت اول(

مقالــه پیــش رو، پژوهشــی آکادمیــک در حــوزه شــناخت حفاظــت از محیــط 
ــه رشــته  ــم منصــور انصــاری ب ــه قل ــه ب ــران باســتان اســت ک زیســت در ای
ــدگان  ــما خوانن ــگاه ش ــم ن ــمت تقدی ــد قس ــده و در چن ــیده ش ــر کش تحری

ــد ــی خواهد ش گرام

چکیده:

بســیاری، اندیشــه هــای محیــط زیســتی، حفاظــت آن یــا بحــث هــای تخریــب طبیعــت 
را مفاهیــم مــدرن و حاصــل تقابــل جویــی بــا نوســازی و فراینــد صنعتــی شــدن طــی ســه 
قــرن اخیــر بــه ویــژه در کشــورهای غربــی و صنعتــی مــی داننــد، آن را بــه عنــوان یــک 
برآمــد سیاســی مــدرن مــورد مداقــه قــرار مــی دهنــد و کمتــر بــه اندیشــه هــای کهــن و 

باســتانی توجــه دارنــد.

ــط زیســت و  ــن اندیشــه محی ــای بنیادی ــه ریشــه ه ــی ب ــش، راهیاب ــن پژوه ــدف ای ه
اهمیــت و شــیوه هــای حفاظــت از آن در تمــدن آریایــی هــا و بعــد از آن سلســله هــای 
مــاد، هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی اســت کــه چگونــه ایرانیان عهــد باســتان در بنیادهای 
فکــری خــود حتــی بــه صــورت اســطوره بــه حفــظ محیــط زیســت بــاور داشــته و آن را 
جزیــی الینفــک و جــدا نشــدنی از زندگــی روزمــره در ســطوح جامعــه، اقتصــاد شــبانی و 

فورماســیون اقتصــادی فاحــت محــور عهــد باســتان مــی بیننــد.

آنــان بــا تعریــف اجــزاء محیــط زیســت هماننــد دنیــای مــدرن کنونــی بــر ایــن باورنــد 
کــه انســان ســالم در محیــط زیســت ســالم و غیــر آلــوده مــی توانــد به شــادی و شــادکامی 
برســد. یعنــی طبیعــت شــاد موجــب شــادی انســان هــا مــی شــود و انســان هــا بــدون یــک 

طبیعــت شــاداب، شــکوفنده، پــر حاصــل و پــر برکــت، نمــی تواننــد شــادمان باشــند. 

همچنیــن ایــن پژوهــش بــر اســاس متــون باقــی مانــده از کتــاب هــای اوســتا، وندیــداد، 
گاثاهــا، مینوخــرد، یشــت هــا و یســنا، هوســپارم نســک، ویســپرد، خــرده اوســتا و نهایتــا 
ارداویرافنامــه مــی کوشــد کــه بــه درک عمیــق و علمــی ایرانیــان باســتان از محیط زیســت 
و عناصــر اصلــی تشــکیل دهنــده آن، همچنیــن چگونگــی حفاظــت از ایــن پدیــده جدایــی 
ــس  ــی از جن ــنبل های ــا س ــی ی ــای مذهب ــه ه ــب توصی ــان در قال ــی انس ــر از زندگ ناپذی

خدایــان و نگهبانــان بپــردازد. 

پژوهــش همچنیــن در بحــث اقلیــم، بــه هــزاره هــای 10 هــزار تــا 4 هــزار ســال قبــل 
از میــاد بــر اســاس نظریــه علمــی هولوســن بــا اشــاره بــه تغییــرات شــدید آب و هوایــی 
و مهاجــرت هــای ناگزیــر تمــدن هــای باســتانی پرداختــه اســت کــه بیشــتر آشــکار ســازد 
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تغییــرات اقلیمــی گرچــه ممکــن اســت بــه تدریــج و در طــول قــرن هــا، امــا تاثیــر 
ــی  ــک جانشــین و جابجای ــای ی ــر زیســت انســان ه ــری ب ــاب ناپذی باواســطه و اجتن
ــان از  ــدد آن ــت مج ــس، بازگش ــات و برعک ــه ارتفاع ــا ب ــا و صحراه ــت ه ــان از دش آن
کوهســتان هــا بــه دشــت هــای همــوار و حاصلخیــز باقــی مانــده از طوفــان های شــدید 

و خشــکی هــای چنــد صــد ســاله دارد.

ــه  ــان افســانه و ب ــا زب ــم کــه اســطوره هــا گرچــه ب ــن پژوهــش نشــان داده ای در ای
ظاهــر غیرمنطقــی، امــا آینــه تمــام نمایــی از رخدادهــای اقلیمــی و محیــط زیســتی 
جمعــی انســان باســتان را ترســیم مــی کننــد و دقــت در ســنبل هــای ایــن اســطوره 
هــا مــی توانــد هــر انســان اندیشــمندی را بــه تفکــر در مــورد نوع زیســت انســان شــرق 
باســتان و تــاش هایــش بــرای کشــف راز و رمــز طبیعــت، زیســت بهتــر و در مــواردی 

گریــز از ســلطه اجتنــاب ناپذیــر آن وادارد.

ــت  ــاء و موجودی ــظ بق ــرای حف ــی ب ــاخص های ــای اســطوره ای، ش ــنبل ه ــن س  ای
بشــر و در نهایــت تــاش وی بــرای کشــف قوانینــی اســت کــه بتوانــد از انقیــاد اقلیــم و 
شــرایط دشــوار آن وارهــد و حتــی بــه نوعــی بــر آن ســلطه یابــد. همچنیــن بازخوانــی 
توصیــه هــای دینــی از متــون زرتشــتی بــه خوبــی بــه حفــظ محیــط زیســت، اقتصــاد 

و شــیوه هــای تولیــد در عهــد باســتان اشــاره دارد.

کلید واژگان:

ــط زیســت-  ــطوره- محی ــا- اس ــن زرتشــت- گاثاه ــم شناســی- آئی هولوســن- اقلی
حفاظــت از محیــط زیســت- شــادمانی زمیــن- ایــران باســتان- اهورامزدا- امشاســپندان

چهارچوب نظری:

ایــن پژوهــش در چارچــوب مفهومــی و داللــت هــای پنجگانــه روش شناســی دکتــر 
عبــاس منوچهــری، بــا تکیــه بــر داللــت تاریخــی – توصیفــی وضعیــت اقلیم به اســتناد 
مطالعــات علمــی مختصــر و تحقیقــات و نظریــه هــای باســتان شناســی، داللــت بنیادی 
بــا اتــکا بــه متــون دینــی باقــی مانــده از ادیــان باســتان بــه ویــژه دیــن زرتشــت، داللت 
هنجــاری اجتنــاب ناپذیــری وضعیــت و شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و حکمرانــی عهــد 
باســتان در قالــب قــدرت و اقتــدار پادشــاهان و تبعیــت و همراهــی اقــوام و قبایــل بــا 
آنــان، داللــت هــای راهبــردی بــه صــورت اصــول قطعــی و الزم االجــرای دینــی بــرای 
حفــظ محیــط زیســت و نهایتــا داللــت هــای کاربــردی و عملــی بــرای زندگــی بهتــر و 
دســت یابــی بــه ســعادت، آرامــش، صلــح و شــادمانی کــه در قالــب احــکام شــاهانه و 

توصیــه هــای دینــی بــه کار مــی رفــت، تدویــن شــده اســت.

پیشینه:

در عصـــر هولوســـن، تغییــــرات اقلیمــــی ناگهانــــی و شــــدیدی رخ داده انــــد 
کــــه ایــــن رویدادهــا بــــر رونــد تطــــور فرهنگــــی، نظــام معیشــــتی جوامــع، 
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 تغییــــرات جمعیتــــی و پــرا کندگــــی اســــتقرارهای انســــانی تأثیــــر
 گذاشــــته اند. بررســــی های دیرین اقلیم شـــناختی نشـــان می دهنـــد 
کـــه در نیمه دوم هـــزاره هفتـــم ق.م. طـــی یـــک رویـــداد اقلیمـی سـرد 
و خشـــک شـــدید، بـــا اوجـی در حـــدود 6200 ق.م. شـــرایط اسـکان، به 
خصـــوص در بعضـی مناطـــق نیمکرۀ شمالی، به طــــور قابــل ماحظــه 

ای دچــار اختــال گردیــد. 

پــــس از ایــن دوره، دمــــای هــوا شــدیدا افزایش یافــت و از اوایــل 
هــــزاره شششــــم ق.م. اقلیــم گــرم و خشــــک حاکــم گردید. از ربــع 
دوم هــــزاره ششــــم ق.م. به تدریــج بــــر میــزان رطوبــت افــزوده و از 
گرمــــای هــــوا کاســته شــــد، به طوریکــه از اوایــــل نیمه دوم هــزاره 
ششــم ق.م. شــرایط اقلیمــی مســاعدتری بــرای انجــام فعالیت هــای 
کشــــاورزی بــــه وجــــود آمــد. )شــیخ بیکلــو اســام و همــکاران،  تأثیــر 
ــتین  ــکوفایی نخس ــش و ش ــر پیدای ــه ب ــن میان ــی هولوس ــرات اقلیم تغیی
ــی  ــات باستانشناس ــریه مطالع ــزی، نش ــران مرک ــمال ای ــتقرارهای ش اس

پارســه، شــماره 4، 1397، صــص 7-22(

ــان  ــتان شناس ــه باس ــا ک ــا آنج ــی و ت ــرات اقلیم ــن تغیی ــه ای در ادام
ــد گفــت، اســتقرار و یکجــا نشــینی انســان هــای  ــد بای مطالعــه کــرده ان
عهــد باســتان از حــدود 5400 ســال ق.م بــا شــاخص هــای معیــن 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــران ش ــی در ای اجتماع

از حــــدود 5400 ق.م. اســــتقرارهای یکجانشین-کشــاورز بــا  با ابنیه 
ومعمــــاری، نظیــــر تپۀ پردیــــس، تپۀ معین آبــاد، تپـــۀ زاغــه، یان تپۀ 
ازبکـــی و تپۀ چشـــمه علی ظاهـــر شـــدند و به تدریـــج بـــر تعدادشـــان 

افـــزوده شـــد. )همان منبع(

امــا بــه طــور کلــی بــر مبنــای بررســی هــای دیریــن اقلیــم شــناختی 
بایــد گفــت؛ در نیمــه دوم هــزاره هفتــم ق.م طــی یــک رویــداد اقلیمــی 
ــا اوجــی در حــدود 6200 ق.م، شــرایط اســکان  ســرد و خشــک شــدید ب
بــه خصــوص در بعضــی مناطــق نیمکــره شــمالی بــه طــور قابــل ماحظــه 

ای دچــار اختــال گردیــد. 

ایــن موضــوع از نظــر اقلیــم عهــد باســتان 
در شــرق و فــات ایــران حائــز اهمیــت 
جدیدتریــن  شــود،  گفتــه  کــه  اســت 
در  دیریــن  شــناختی  اقلیــم  مطالعــات 
ــران نشــان دهنــده تاثیــر پذیــری فــات  ای
ــت  ــی اس ــی جهان ــرات اقلیم ــران از تغیی ای
کــه بــه اشــکال مختلفــی نظیــر گرمایــش- 
ــش -  ــه و گرمای ــک منطق خشکســالی در ی
ترســالی در منطقــه ای دیگــر بــروز کــرده اند.

همچنیــن بــا توجــه بــه نظریــه گیرشــمن 
باســتان شــناس و ایــران شــناس معــروف و 
ــران  ــاری هــای متعــددی در ای برجســته کــه حف
انجــام داده، در نیمــه نخســت هــزاره ششــم قبــل 
از میــاد، هنــوز کشــاورزی بــه عنــوان یــک شــیوه 
تولیــد مســلط در ایــران باســتان عمومیت 
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نیافتــه اســت. »در نیمــه نخســت هــزاره ششــم نشــانه هــای کشــاورزی و ابــزار و آالت آن 
در حفــاری هــای باســتان شناســی یافــت نشــده اســت و احتمــاال نظــام معیشــتی مــردم ایــن 
منطقــه مبتنــی بــر دامپــروری و شــکار بــوده اســت.« )گیرشــمن، 1379: 23؛ رضایــی کلــج 

و همــکاران 10-1389:11(

ولــی از نیمــه دوم هــزاره ششــم ق.م شــواهد و قرائنــی دال بــر شــرایط اقلیمــی مناســب 
بــرای کشــاورزی یافــت شــده اســت. »بــه طــور کلــی از اوایــل نیمــه دوم هــزاره ششــم ق.م 
حــدود 5400 ق.م شــرایط کشــاورزی و اســتقرار دائــم در منطقــه مهیــا شــده اســت و همــه 
اقلیــم شناســان بــا اختــاف 100 تــا 200 ســال بــر ایــن موضــوع )یعنــی اســتقرار کشــاورزی( 
تاکیــد دارنــد.« )شــیخ بیکلــو اســام و همــکاران، تأثیــر تغییــرات اقلیمــی هولوســن میانــه 
ــران مرکــزی، نشــریه مطالعــات  ــر پیدایــش و شــکوفایی نخســتین اســتقرارهای شــمال ای ب

باستانشناســی پارســه، شــماره 4، 1397، صــص 7-22( 

ــس  ــه پ ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــم شناس ــن اقلی ــج دیری ــت »نتای ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ــش  ــی افزای ــور ناگهان ــه ط ــوا ب ــکی ه ــا و خش ــی 6200 ق.م دم ــرمایش جهان ــداد س از روی
شــدیدی داشــته، ولــی از ربــع دوم هــزاره ششــم ق.م مجــددا رونــد نزولــی طــی کــرده اســت. 
از اوایــل نیمــه دوم هــزاره ششــم ق.م، دمــای هــوا و میــزان رطوبــت بــه درجــه مطلوبــی بــرای 

کشــاورزی رســیده اســت«. )همــان منبــع(

از دیگــر منابــع مطالعاتــی و بــر مبنــای نظریــات دیرینــه شناســی، چنیــن اســتدالل شــده 
ــرای  ــخ همــواره ب اســت کــه مهاجــرت هــای انســانی و جابجایــی تمــدن هــا در طــول تاری
دســتیابی بــه شــرایط بهتــر زندگــی بــه ویــژه در حــوزه اقلیــم و محیــط زیســت، آب فراوانتــر 
و خــاک حاصــل خیــز بــوده. لــذا، موضــوع یکجانشــینی در چارچــوب اقلیــم مــورد بررســی 

دیریــن شناســان قــرار گرفتــه اســت. 

»در ســال هــای میــان 6000 تــا 5500 ق.م میــزان بارندگــی بــه حداکثــر و آب دریاچــه 
هــای داخلــی بــاال مــی آیــد و بــه باالتریــن ســطح خــود مــی رســد. از ایــن دوره در اســاطیر 
مختلــف بــا نــام هــای گوناگــون از جملــه توفــان عصــر جمشــید و توفــان نــوح یــاد مــی شــود. 

)مــرادی، رضــا، ایــران ســرزمین همبســتگی، 1384(

تاثیــر تغییــرات اقلیمــی و محیــط زیســتی بــر زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی 
مردمــان ایــران زمیــن

ــر زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مردمــان  ــا تاثیــر اقلیــم و محیــط زیســت ب در رابطــه ب

دریاچه تخت سلیمان_ نگهبان آتش
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ایــران زمیــن، ایــن بــاور طبــق شــواهد باســتان 
شناســی وجــود دارد کــه تغییــرات اقلیمــی و محیــط 
ــه  ــه تدریــج و طــی ســالیان، امــا ب زیســتی، گرچــه ب
ــان از  ــی مردم ــر زندگ ــطه ب ــتقیم و باواس ــور مس ط
منظــر مهاجــرت و جابــه جایــی تاثیرگــذار بوده اســت. 
ــار  ــک ب ــا ی ــه ه ــان رودخان ــی و طغی ــش بارندگ افزای
دیگــر در حــدود 4500 ســال پیــش شــدت مــی 
ــان یافتــه و در  ــه زودی بارندگــی هــا پای ــا ب گیــرد ام
حــدود 4000 ســال پیــش خشکســالی و دوره گــرم و 
خشــکی آغــاز مــی شــود کــه در 3800 ســال پیــش 
بــه اوج خــود مــی رســد و افــول و خاموشــی بســیاری 
از ســکونت گاه هــا آغــاز مــی گــردد. )همــان منبــع(

در چارچــوب تغییــر کلــی و تاثیــر گــذار اقلیمــی در 
دوره هولوســن بایــد گفــت، ایــن تغییــرات بــا نوســانات 
زیــاد منجــر بــه یکجانشــینی و شــیوه تولید کشــاورزی 
ــران  ــان ای ــه مردم ــه ای ک ــه گون ــروری شــد، ب و دامپ
زمیــن از شــکار ورزی بــه عنــوان حرفــه اصلــی بــرای 

معــاش فاصلــه گرفتنــد. 

ــی  ــه م ــام گرفتــ ــای انج ــی ه ــق بررســ »طبــ
تــــوان زمــــان فراهم شــــدن آمادگــــی الزم بــرای 
تغییــــرات بــــزرگ فرهنگـی انســـان های هوشـمند 
را بـــا آغـــاز دوره اقلیمی- زمین شـــناختی هولوســـن 
مصـــادف دانســـت. در واقـــع در ایـــن دوره بـــا گـــرم 
شـــدن هـــوا، دسترسـی بـــه طیـف گســـترده تری از 
منابـــع غذایـــی میســـر گردیـــد و احتمـــاال بــا پدیــد 
آمـــدن آیین هـــای تـــازه ای کـه برآمـــده از وضعیـت 
جدیـــد اقلیمـــی و زیســـت محیطی بودنـــد، اسـتیاء 
بـر طبیعــت وحشــی، جــزء دســتورالعمل زندگــی 
ــده  ــکارگر- جمــع آورنــ ــانی شــ ــات انســ اجتماعــ
ــر  ــینی مبتنــی بــ ــرار گرفــــت و دوره یکجانشــ قــ
کشــــاورزی- دامپــــروری بــه وجــــود آمــد. )شــیخ 
ــرات اقلیمــی  ــر تغیی ــکاران،  تأثی ــو اســام و هم بیکل
ــش و شــکوفایی نخســتین  ــر پیدای ــه ب هولوســن میان
اســتقرارهای شــمال ایــران مرکــزی، نشــریه مطالعــات 
باستانشناســی پارســه، شــماره 4، 1397، صــص 7-22( 

ــز آشــکار مــی ســازد  ــع دیگــر نی جســتجو در مناب

بــه رغــم تغییــرات بســیار شــدید در اقلیــم مناســب 
ــات  ــه ف ــتان و در پهن ــران باس ــت ای ــط زیس محی
مرکــزی و پیرامــون آن، آب وهــوای گــرم و مرطــوب 
دورانــی میانــه 10000 تــا 4000 ســال پیــش، 
پوشــش گیاهــی غنــی و جنگل هــای متراکــم و 
ــاری  ــی صح ــران و حت ــرزمین ای ــی را در س انبوه
امــروزی خشــک و بــی آب و علــف بــه وجــود 
آورده اســت. »در آن دوران، گســترش جنگل هــا 
ــبز  ــرزمین س ــرم، س ــای گ ــینی صحراه و عقب نش
و خرمــی را در ایــران بــزرگ شــکل داده بــود و 
دشت های شمال افـــغانستان امروزی از سـاوانـــاهای 
وســیع )جنگل هــای تُـــنک( و علفزارهــای مرطــوب 
ــادي،  ــاث آب ــرادي غی ــت.« )م ــوده اس ــیده ب پوش
رضــا، مهاجرت هــای آریاییــان و چگونگــی آب وهــوا 

ــران، 1384( ــتانی ای ــای باس و دریاه

شــرایط مناســب محیط زیســتی، سرســبزی 
ایــران باســتان در متــون ادبــی و دینی

در متــون ادبــی بــه ویــژه دینــی، همچــون 
ــن شــرایط مناســب محیــط زیســتی،  ــه ای اوســتا ب
سرســبزی ایــران باســتان و حیــات وحــش آن 
اشــاره شــده اســت. »فراوانــی دار و درخــت در 
ــی آن  ــش غرب ــوص بخ ــتان و بخص ــمال افغانس ش
ــده  ــس«( خوان ــتا »َوئیتی َگِئ ــس )در اوس ــه بادغی ک
می شــود, در متــن پهلــوی بندهــش گــزارش شــده 
ــر از  ــر از دار و پ ــی اســت پ اســت: »واتگیســان جای
درخــت«. ایــن وضعیــت اقلیمــی شــمال افغانســتان 
ــده  ــز آم ــه نی ــای میان ــی عصره ــون تاریخ در مت
ــا  ــا ب ــخ زیب ــب از بل اســت؛ مســعودی در مروج الذه
آب و درخــت و چمنزارهــای فــراوان، یــاد می کنــد؛ 
واعــظ بلخــی در فضائــل بلــخ از صــد هــزار درخــت 
بلــخ نــام می بــرد؛ نظامــی عروضــی از قــول شــهریار 
ــبزی  ــی و سرس ــت خرم ــه جه ــا را ب ــامانی آنج س
ــع  ــیاح، مرات ــه س ــد؛ و فری ــر می دان ــت برت از بهش
ــد.  ــیا می دان ــام آس ــع تم ــن مرات ــس را بهتری بادغی
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       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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سوی امید به دیم زارهای کشور با وجود خشکسالی

ــال های  ــی س ــور ط ــم کش ــاورزی دی ــات کش ــه تحقیق موسس
ــه  ــی ب ــای پژوهش ــال یافته ه ــرای انتق ــدی ب ــای بلن ــر گام ه اخی
عرصه هــا و دیم زارهــا برداشــته کــه نتیجــه آن را می تــوان 
ــالی   ــرایط خشکس ــا ش ــازگار ب ــد س ــای جدی ــرد بذره در عملک
جســت وجو کــرد و بــه افزایــش بهــره وری در مــزارع دیــم رســید.

طــی همیــن ســال های کم آبــی افزایــش ضریــب تولیــد 
ــوی  ــت از س ــطح زیرکش ــترش س ــر گس ــاوه ب ــا ع در دیم زاره
پژوهشــگران ایــن موسســه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و امــکان 
ــام  ــا اســتفاده از ارق ــداوم تولیــد اقتصــادی در شــرایط دیــم ب ت
جدیــد و بســته های به زراعــی ایــن موسســه محــرز شــده 

اســت.

در  کــه  همانگونــه  داشــت:  اظهــار  علیــزاده  خشــنود 
خشکســالی های اخیــر بــه اثبــات رســید، امــکان تــداوم تولیــد 
اقتصــادی در شــرایط دیــم بــا اســتفاده از ارقــام جدیــد و 
ــود دارد. ــه وج ــن موسس ــه ای ــورد توصی ــی م ــته های زراع بس

ــا  ــاران ی ــتفاده از آب ب ــا اس ــم ب ــت دی ــرد: زراع ــان ک وی بی
ــن  ــادی و تامی ــول اقتص ــد محص ــال تولی ــه دنب ــبز« ب »آب س
ــردار  ــک بهره ب ــاش ی ــطح مع ــه از س ــت ک ــی اس ــت غذای امنی
ــی  ــترده در برخ ــطوح گس ــا س ــتاها ت ــن روس در دورافتاده تری

ــود. ــامل می ش ــان را ش ــق جه مناط
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ــیار  ــر بس ــته دارای عم ــد پس ــه همانن ــت انب ــزود: درخ وی اف
ــا 100 ســال  ــاالی 80 ت ــارده انبــه ب ــی اســت و درختــان ب طوالن

ــد. ــرد دارن ــی عملک ــه خوب ب

ســابکی بیــان داشــت: در منطقــه جنــوب شــرق ایــران درختــان 
انبــه بــا قدمــت افــزون بــر 300 ســال بــه چشــم می خــورد.

وضعیت مطلوب کیفیت انواع آرد و نان سنتی در 
بهار امسال

ــرکت  ــات ش ــای غ ــز پژوهش ه ــام مرک ــاس اع ــر اس  ب
ــان ســنتی  ــواع آرد و ن بازرگانــی دولتــی ایــران، کیفیــت ان

ــرار دارد. ــوب ق کشــور در بهــار امســال در وضعیــت مطل

ــش  ــرای پای ــرکت ب ــن ش ــات ای ــای غ ــز پژوهش ه مرک
ــان، ضمــن نمونه گیــری  مســتمر وضعیــت کیفیــت آرد و ن
ــر  ــام را ب ــن اق ــور، ای ــدی کش ــای تولی ــا و نان ه از آرده
ــان  ــواع ن اســاس اســتاندارد 103 آرد و اســتاندارد 2628 ان
ســنتی، مــورد آزمایــش قــرار داده و نتایــج آن را در قالــب 
گــزارش منتشــر می کنــد کــه بــر اســاس ایــن گــزارش، در 
ســه مــاه ابتــدای ســال جــاری، کیفیــت انــواع آرد و نــان در 
سراســر کشــور منطبــق بــا اســتانداردهای موجــود بــوده و 

از وضعیــت مطلــوب برخــوردار اســت.

در ایــن بررســی، نمونــه انــواع آردهــای تولیدشــده 
مــورد  جغرافیایــی،  پراکنــش  اســاس  بــر  کشــور  در 
نتایــج  و  گرفته انــد  قــرار  تخصصــی  آزمایش هــای 
آزمایش هــا کــه بــا توجــه بــه درصدهــای موجــود رطوبــت، 
ــوب و  ــن مرط ــن، گلوت ــک، پروتئی ــاده خش ــتر در م خاکس
ابعــاد و انــدازه ذرات اســتخراج شــده اند، نشــان دهنده 
ــت  ــه 28 و 29 اس ــتاندارد 103 و دامن ــاز اس ــدوده مج مح
ــرای مصــرف  ــن محصــول ب ــت خــوب ای ــر کیفی ــه بیانگ ک

ــت. ــور اس ــر کش ــنتی در سراس ــی س ــای نانوای واحده

تودیع حاجی وند و معارفه طاهری به عنوان رئیس 
جدید موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

خرید تضمینی ۱00 هزار تن کلزا

 شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اعــام کــرد: خریــد 
تضمینــی دانــه روغنــی کلــزا همزمــان بــا فصــل خریــد 
گنــدم در کشــور آغــاز شــده و از ابتــدای امســال تاکنون 
بیــش از 100 هــزار تــن از ایــن محصــول از کشــاورزان 

کلــزاکار سراســر کشــور خریــداری شــده اســت.

ارزش دانه هــای روغنــی خریــداری شــده در کشــور از 
یــک هــزار و 400 میلیــارد تومــان فراتــر رفتــه و افــزون 
ــاب  ــه حس ــان ب ــارد توم ــزار و 260 میلی ــک ه ــر ی ب
کلــزاکاران واریــز شــده اســت کــه معــادل بیــش از 90 

درصــد مطالبــات آنهاســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، اســتان خوزســتان بــا خریــد 
تضمینــی بیــش از 56 هــزار تــن کلــزا، پیشــتاز خریــد این 
محصــول کشــاورزی در کشــور اســت و بــه ترتیــب اســتان  
ایــام بــا خریــد 12 هــزار تــن و اســتان فــارس بــا خرید 5 

هــزار تــن در رتبه هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد.

گفتنــی اســت قیمــت خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم 
دانــه روغنــی کلــزا در ســال گذشــته بــرای فصــل جــاری 
زراعــی، 15 هــزار تومــان تعییــن شــده بــود کــه بــرای 
ــت  ــی و تقوی ــدگان دانه هــای روغن ــت از تولیدکنن حمای
ــزار  ــه 21 ه ــت آن ب ــا، قیم ــن آنه ــد در ای ــزه  تولی انگی
تومــان افزایــش یافــت و بــا توجــه بــه ایــن کــه خریــد 
ــی  ــت قبل ــا قیم ــور ب ــول در کش ــن محص ــی ای تضمین
آغــاز شــده بــود، مابه التفــاوت بهــای آن بــه کشــاورزانی 
ــه  ــا قیمــت 15 هــزار تومــان ب کــه محصــول خــود را ب

مراکــز خریــد تحویــل داده بودنــد، پرداخــت شــد. 

۴0 هزار تن انبه هر ساله در ایران تولید می شود

 عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات علــوم باغبانی کشــور 
از تولیــد ســاالنه 40 هــزار تــن انبــه در ایــران خبــر داد.

ابراهیــم ســابکی گفــت: ســه هــزار و 300 هکتــار درختــان بارده 
و 900 هکتــار درختــان غیــر بــارده انبه در کشــور وجــود دارد.

ــی  ــوم باغبان ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــت علم ــو هیئ عض
کشــور گفــت: انبــه جــزو خانــواده پســته اســت امــا برخــاف 

ــت. ــبز اس ــه س ــد و همیش ــزان نمی کن ــته خ ــت پس درخ
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ــی 34 ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ    ب
ــاه  ــر م ــور، 26 تی ــی کش ــوم باغبان ــات عل ــه تحقیق موسس
جــاری مراســم تودیــع دکتــر حاجــی ونــد، رئیــس موسســه 
تحقیقــات علــوم باغبانــی کشــور و معارفــه رئیــس جدیــد 
ایــن موسســه، دکتر مهــدی طاهــری در ســازمان تحقیقات، 
ــر و  ــاون وزی ــور مع ــا حض ــاورزی ب ــج کش ــوزش و تروی آم
رئیــس ســازمان دکتــر خیــام نکویــی، مهنــدس برومنــدی، 
معــاون باغبانــی وزارت جهادکشــاورزی و مســئوالن ســتادی 

ســازمان تــات برگــزار گردیــد.

دکتــر مهــدی طاهــری متولــد 1353، دانشــیار پژوهشــی 
و فــارغ التحصیــل مقطــع دکتری رشــته باغبانی از دانشــگاه 
ــوان  ــان می ت ــی ایش ــای اجرای ــمت ه ــت. از س ــران اس ته
ــی زیتــون، مســئول بخــش  ــه مســئول ایســتگاه تحقیقات ب
تحقیقــات خــاک و آب، معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقــات 
ــان و  ــتان زنج ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش و آم
ــوزش کشــاورزی  ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک ــن رئی همچنی

ایــن اســتان اشــاره کــرد.

گفتنــی اســت، موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی کشــور 
ــر  ــی، ام ــات باغبان ــی تحقیق ــن متول ــم تری ــوان مه ــه عن ب
ــوه  ــد می ــی مانن ــوالت مختلف ــه محص ــش در زمین پژوه
هــای معتدلــه و سردســیری، مرکبــات و میــوه هــای 
نیمــه گرمســیری، خرمــا و میــوه هــای گرمســیری، پســته، 
ســبزی و صیفــی، چــای و گل و گیاهــان زینتــی را در اقلیم 

ــده دارد. ــف کشــور برعه ــای مختل ه

افزایش تولیدگندم در ایران استثنایی است

ســازمان خوارباروکشــاورزی ملــل متحــد در گــزارش 
ــر  ــار جنــگ ب ــن و آث جامــع خــود از تبعــات بحــران اوکرای
ــران را  بازار هــای جهانــی محصــوالت کشــاورزی، شــرایط ای

ــرد. ــف ک اســتثنایی توصی

ــرد؛  ــام ک ــاورزی اع ــاد کش ــی وزارت جه ــط عموم رواب
ــر  ــران تغیی ــدم در ای ــش تولیدگن ــل افزای ــن عوام عمده تری
رویکــرد کان مدیریتــی و اتخــاذ تصمیماتــی همچــون 
ــت  ــش قیم ــدم، کاه ــی گن ــد تضمین ــای خری ــش به افزای
انــواع کودهــای شــیمیایی و کشــاورزی قــراردادی می باشــد.

هفت هزار میلیارد ریال تسهیات به طرح تولید 

گوشت عشایر اختصاص یافت

 رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران گفــت: هفــت هــزار 
میلیــارد ریــال تســهیات بــه منظــور اجــرای طــرح تولیــد 
ــرکت های  ــا، ش ــه اتحادیه ه ــز ب ــت قرم ــراردادی گوش ق
تعاونــی عشــایری و جهــت تامیــن نهــاده دامــی اختصــاص 

یافــت.

ــه زودی  ــایر ب ــه عش ــان اینک ــا بی ــی زاده ب ــاس پاپ عب
می تواننــد نســبت بــه عقــد قــرارداد بــا اتحادیه هــا و 
تشــکل های عشــایری نهــاده دامــی مــورد نیــاز دام خــود 
ــس از نگهــداری دام و  ــراز داشــت: پ ــد، اب ــت کنن را دریاف
ــی را  ــاده دریافت ــه نه ــز، وج ــت قرم ــد گوش ــش تولی افزای
بــا فــروش دام و یــا بــا تحویــل گوشــت قرمــز بــه طــرف 

ــد. ــت می کنن ــرارداد پرداخ ق

ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــت نماین ــه حمای ــی زاده ب پاپ
ــد  ــه مول ــه جامع ــی ب ــت مردم ــژه دول ــگاه وی اســامی و ن
ــب و  ــت: تصوی ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــور اش ــایر کش عش
ــای  ــی در بخش ه ــل توجه ــی قاب ــارات عمران ــاغ اعتب اب
تأمیــن آب مناطــق عشــایری، نگهــداری و راه گشــایی 
محورهــای عشــایری در ســال 1401 در دســتور کار اســت.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: جــذب 
ــانی  ــه خدمت رس ــاز در مجموع ــورد نی ــانی م ــروی انس نی
بــه جامعــه عشــایری از اهــداف مهــم ســازمان امــور 

ــت. ــایری اس عش

..............................................

نرخ تضمینی گندم، مرداد اعام می شود

ــرای تشــویق  ــت: ب ــاد کشــاورزی گف ــر جه ــاون وزی مع
ــت  ــده، قیم ــال آین ــدم در س ــت گن ــه کش ــاورزان ب کش
ــده  ــاه آین ــر م ــا اواخ ــول ت ــن محص ــد ای ــی خری تضمین

)مــرداد( اعــام می شــود.

ــاره قیمــت کــود گفــت  علیرضــا مهاجــر همچنیــن درب
کــه خوشــبختانه دولــت موافقــت کــرده قیمــت آن را 46 
ــرف  ــزان مص ــد می ــث ش ــه باع ــد ک ــش بده ــد کاه درص

ــه افزایشــی باشــد.  کــود پای

مهاجــر بــا اشــاره بــه اینکــه امســال میــزان تولیــد، خرید 
و حتــی قیمــت گنــدم افزایــش یافتــه اســت گفــت: پیــش 
بینــی شــده خریــد امســال گنــدم از حــدود 6 میلیــون تــن 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــا 80 ه بیشــتر شــود و حــدود 70 ت

یعنــی 4 برابــر پرداختــی تضمینــی داشــته باشــیم.
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ــژاد رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  شــاهرخ رمضــان ن
کشــاورزی تصریــح کرد:بــا اجــرای ایــن تفاهــم نامــه 
ــش از  ــری دان ــهم ب ــرح س ــرای ط ــه اج ــترک، زمین مش
ــش از  ــور بی ــرورش طی ــای پ ــدات( در واحد ه ــد )س تولی

پیــش فراهــم می شــود.

ــری  ــه سراس ــل اتحادی ــژاد مدیرعام ــداهلل ن ــب اس حبی
ــش  ــه نقــش تولیــد دان ــا اشــاره ب ــز ب مرغــداران کشــور نی
محــور در افزایــش بهــره وری و ضــرورت بهره گیــری از 
تمامــی ظرفیت هــا در ایــن خصــوص بعــد از اصــاح نظــام 
یارانــه ای، اظهــار امیــدواری کــرد، ایــن تفاهــم نامــه گامــی 
ــی تولیــد و اقتصــادی کــردن  مهــم در جهــت رشــد و تعال

ــد. ــد از حــذف ارز ترجیحــی باش ــژه بع آن بوی

کشور در تولید ذرت سیلویی به خودکفایی رسیده است

مدیــرکل دفتــر غــات و محصــوالت اساســی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفــت: کشــور بــا تولیــد ســاالنه 15 میلیــون تــن 
ــول  ــن محص ــد ای ــی در تولی ــه خودکفای ــیلویی، ب ذرت س

دســت یافتــه اســت.

ذرت  تولیــد  داشــت:  اظهــار  عزیزکریمــی  فرامــک 
ــداران از  ــرای دام ــور ب ــاز کش ــورد نی ــیلویی م ــه ای س علوف
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و کشــاورزان بایــد مســائل 
ــرای  ــه مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت آن ب ــوط ب مرب
تولیــد مــاده خشــک مناســب را مــورد توجــه قــرار دهنــد.

مدیــرکل دفتــر عــات و محصــوال اساســی وزارت جهــاد 
ــاب آوری کشــت ذرت کشــور را 400  ــزان ت کشــاورزی می
هــزار هکتــار اعــام کــرد و گفــت: متأســفانه کشــاورزان بــه 
دالیــل اقتصــادی از ابتــدای کاشــت، از نظــر تراکــم و مــوارد 
ــه ای و ســیلویی  ــن محصــول ذرت علوف ــی، تفکیکــی بی فن

ــوند.  ــل نمی ش قائ

تحقق برنامه کشت قراردادی ۴5 هزار هکتار برنج 
در سه استان شمالی

عبور سالم شالیزارهای گیان از تنش آبی ۱۴0۱

 گزارش هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان 
ــال  ــی امس ــال زراع ــی در س ــش آب ــد تن ــان می ده نش
نتوانســت مانــع ســبزی شــالیزارها شــود و بــا وجــود کــم 
آبــی و کاهــش چشــمگیر بارندگــی، تمامــی شــالیزارهای 
اســتان بــه واســطه مدیریــت مناســب، فصــل کشــت را 

ــا ســامت پشــت ســر گذاشــتند. ب

ــش  ــی از تن ــته نگران ــالهای گذش ــش از س امســال بی
آبــی بــر شــالیزارهای گیــان بــه عنــوان یکــی از 
ــایه  ــج کشــور س ــده برن ــتانهای تولیدکنن ــن اس بزرگتری
ــود. گزارش هــای ملــی و جهانــی از کــم آبــی  افکنــده ب
در یکطــرف و کاهــش چشــمگیر نــزوالت جــوی در 
خطــه بــاران در طــرف دیگــر بــر احتمــال آســیب جــدی 

ــود. ــزوده ب ــج اف ــتان و کشــت برن ــالیزارهای اس ــه ش ب

طبــق گــزارش هواشناســی گیــان فقــط در خردادماه 
امســال کــه مهــم تریــن زمــان بــرای آبیــاری شــالیزارها 
و جوانــه زنــی اســت، شــاهد کاهــش 41 درصــدی 
بارندگــی بودیــم. از طــرف دیگــر گزارش هــا بــر کاهــش 
حــدود 50 درصــدی ظرفیــت آبگیــری ســد ســفیدرود 
بــه عنــوان مهــم تریــن تامیــن کننــده آب شــالیزارهای 
ــالی  ــه س ــم رفت ــه روی ه ــت ک ــت داش ــتان حکای اس

ــی داد. ــد م ــرای شــالیزاری اســتان نوی ســخت را ب

ــا آب  ــده ت ــب ش ــالجاری موج ــی س ــالی ط خشکس
ذخیــره شــده پشــت ســد ســفید رود در فصــل زراعــی 

ــد ــابقه باش ــی س ــته ب ــال گذش ــاری در 40 س ج

تفاهم نامه همکاری نظام مهندسی کشاورزی و 
اتحادیه مرغداران گوشتی

 رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی گفــت: 
ــش در  ــق دان ــریع در تزری ــث تس ــه باع ــم نام ــن تفاه ای
واحد هــای پــرورش مــرغ گوشــتی از طریــق هــم پیونــدی 

ــداران گوشــتی می شــود. ــه سراســری مرغ ــا اتحادی ب



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

ــاورزی 36 ــاوری کش ــش و فن ــج دان ــر تروی ــرکل دفت  مدی
گفــت: هــدف اصلــی معاونــت آمــوزش و ترویــج کشــاورزی 
بــرای کمــک بــه کشــت قــراردادی 45 هــزار هکتــار برنــج 
در ســه اســتان شــمالی کشــور در قالــب برنامه هــای 
ــت  ــور زراع ــت ام ــاورزی و معاون ــاد کش امســال وزارت جه

ــق شــده اســت. محق

»عبــداهلل مومونــدی« افــزود: اســتقبال کشــاورزان از 
ــه طــوری  ــوده ب ــر از حــد انتظــار ب ــراردادی فرات کشــت ق
مازنــدران  اســتان های  در  تعییــن شــده  اهــداف  کــه 
ــد و  ــدود 127 درص ــان ح ــد، گی ــه 150 درص ــک ب نزدی
ــت. ــه اس ــق یافت ــد تحق ــه 134 درص ــک ب ــتان نزدی گلس

ــاورزی  ــاوری کش ــش و فن ــج دان ــر تروی ــرکل دفت مدی
ــبرد  ــت در پیش ــل موفقی ــن دالی ــت: مهم تری ــار داش اظه
ــراردادی در ســه اســتان شــمالی  اهــداف برنامــه کشــت ق
مشــارکت  و  همــکاری  هماهنگــی،  را  امســال  طــی 
ــاورزی،  ــج کش ــوزش و تروی ــت آم ــان معاون ــه می همه جانب
ــت در  ــت زراع ــه و مدیری ــت وزارتخان ــور زراع ــت ام معاون

ایــن اســتان ها دانســت.

وی در همیــن حــال آمــوزش، انتقــال آخریــن دانــش و 
اطاعــات کافــی بــه کشــاورزان و افزایــش توانمنــدی آنــان 
ــی از ارکان  ــد محصــول را یک ــره وری و تولی ــش به در افزای
اصلــی کشــت قــراردادی در دنیــا خوانــد و اظهــار داشــت: 
مــا دو مأموریــت عمــده در نظــام آمــوزش و ترویــج کشــت 

ــم. ــر گرفته ای ــراردادی در نظ ق

توزیع یک میلیون و ۷5 هزار تن کود یارانه ای میان 
کشاورزان

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی از 
ــای  ــواع کوده ــن ان ــزار ت ــون و 75 ه ــک میلی ــع ی توزی
یارانــه ای در نزدیــک بــه چهــار ماهــه ابتــدای ســال 1401 

ــر داد. ــور خب ــطح کش در س

ــود  ــا وج ــاری ب ــال ج ــزود: در س ــولی« اف ــد رس »حمی
نهاده هــای  تأمیــن  حــوزه  در  بین المللــی  چالش هــای 
ــزار  ــون و 650 ه ــک میلی ــش از ی ــون بی ــاورزی، تاکن کش
ــدارک  ــه را ت ــفاته و پتاس ــه، فس ــای ازت ــواع کوده ــن ان ت
دیده ایــم کــه طــی نزدیــک بــه چهــار ماهــه ابتــدای ســال 
ــن  ــن آن بی ــزار ت ــون و 75 ه ــک میلی ــدود ی ــاری ح ج
ــدار  ــن مق ــه ای ــت ک ــده اس ــع ش ــور توزی ــتان های کش اس
22 درصــد نســبت بــه همیــن مــدت زمــان در ســال قبــل 

رشــد داشــته اســت.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار 

داشــت: برنامــه اباغــی ســال جــاری تامیــن، تــدارک و 
توزیــع ســه میلیــون و 340 هــزار تــن انــواع کودهــای ازتــه، 

ــب و  ــزی مناس ــا برنامه ری ــه ب ــت ک ــه اس ــفاته و پتاس فس
تمهیــدات الزم انتظــار مــی رود صددرصــد برنامــه اباغــی 

را اجرایــی شــود.

ــات  ــا اقدام ــبختانه ب ــه خوش ــن ک ــان ای ــا بی ــولی ب رس
انجــام شــده در سراســر کشــور تاکنــون 32 درصــد برنامــه 
ــب  ــن ترتی ــت: بدی ــه انجــام رســیده اســت، گف ــی ب اباغ
عــاوه بــر توزیــع کــود موردنیــاز کشــاورزان، مقــدار بیــش 
از 582 هــزار تــن ذخیــره راهُبــردی انــواع کودهــای 
ــور،  ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــاورزی اس کش

ــت. ــی اس ــل اتکای ــن و قاب ــره مطمئ ذخی

اختصاص ۳۸ هزار میلیارد تومان برای تامین کود 
کشت قرار دادی محصوالت اساسی کشاورزی

ــت:  ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــت وزی ــور زراع ــاون ام  مع
دولــت بــرای افزایــش میــزان تولید و بهــره برداری بیشــتر، 
بــا وجــود همــه گرانــی هــا، قیمــت کــود کشــاورزی را بــا 

اختصــاص یارانــه کاهــش داده اســت.

ــاد  ــر جه ــت وزی ــور زراع ــاون ام ــر مع ــا مهاج علیرض
ــزه  ــج مکانی کشــاورزی در مراســم برداشــت نخســتین برن
کشــور در روســتای زاهــدکای شهرســتان فریدونکنــار، بــا 
اشــاره بــه عرضــه ارزان قیمــت کــود بــه کشــاورزان گفــت: 
در حــال حاضــر قیمــت واقعــی کود هــای کشــاورزی 
همچــون پتــاس، کیســه ای ســه میلیــون تومــان اســت در 
حالــی کــه ایــن کــود بــه قیمــت کمتــر از کیســه ای 200 

ــود. ــه می ش ــاورز عرض ــه کش ــان ب ــزار توم ه

مهاجــر در ادامــه افــزود: دولــت بــرای افزایــش عملکــرد 
ــت  ــاورزان، قیم ــد کش ــای تولی ــش هزینه ه ــن وکاه زمی
نهاده هــای را بیــش از 45 درصــد کاهــش داده و بــه 
ــفر  ــاس و فس ــای پت ــن کود ه ــرای تامی ــور ب ــن منظ همی
بالــغ بــر یــک هــزار و 200 میلیــارد تومــان هزینــه کــرده 

اســت.

معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره 
بــه کشــت قــراردادی برنــج گفــت: ایــن نــوع کشــت بــرای 
ــتر از  ــدی بیش ــره من ــاورز و به ــای کش ــش هزینه ه کاه
ــاد کشــاورزی اســت  ــازمان جه ــتور کار س ــن، در دس زمی
ــا اســتفاده از  ــه و ب ــه هزین ــدون توجــه ب ــا کشــاورزان ب ت
کارشناســان متخصــص از کــود بیشــتری در جهــت ارتقــاء 

محصــوالت خــود اســتفاده کننــد.
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حاضــر بــا ایــن تحقیــق و تفحــص موافقــت کردنــد.

ذبیــح الــه اعظمــی ســاردویی دربــاره محورهــای تحقیــق 
و تفحــص اظهــار داشــت: ابهــام در مدیریــت امــور ماهیــان 
ــد  ــزان تولی ــش می ــل کاه ــتان، دلی ــتان گلس ــاری اس خاوی
ماهیــان خاویــاری در اســتان گلســتان کــه طــی ســی 
ــه 30 کیلوگــرم رســیده،  ســال اخیــر از 30 تــن در ســال ب
ــی  ــغ پرداخت ــوال و امــاک، مبال ــروش ام ــام در نحــوه ف ابه
ــاز خریــد شــده، جــذب نیروهــای  ــی ب ــه شــرکتهای تعاون ب
جدیــد، نحــوه تحویــل و فــروش ماهیــان خاویــاری و تعلــل 
ــه  ــاری از جمل ــادان خاوی ــول صی ــت پ ــر در پرداخ و تاخی

ــتند. ــص هس ــق و تفح ــای تحقی محوره

ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده و غیر آلوده در 
جنگل های زاگرس

وزیــر جهــاد کشــاورزی از ایجــاد کمربنــد حفاظتــی 
مناطــق آلــوده و غیــر آلــوده در جنگل هــای زاگــرس 
بــا روش»BT« خبــر داد و گفــت: ایجــاد ایســتگاه های 
غــرب  اســتان های  در  زاگــرس  تحقیقاتــی  و  ترویجــی 
کشــور و تلــه نــوری و محلــول پاشــی توســط بســیج وزارت 
ــای  ــه احی ــد ب ــی می توان ــیج مردم ــاورزی و بس ــاد کش جه

جنگل هــای زاگــرس کمــک کنــد.

»ســید جــواد ســاداتی نــژاد« بــا اشــاره بــه روش ترکیبــی 
مبــارزه بــه عنــوان روش کوتــاه مــدت تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــور  ــا حض ــترک ب ــه ای مش ــد جلس ــور بای ــن منظ ــرای ای ب
ــاه  ــات گی ــه تحقیق ــور، موسس ــات کش ــظ نبات ــازمان حف س
ــع  ــا و مرات ــات جنگل ه ــه تحقیق ــور، موسس ــکی کش پزش
ــزداری کشــور و.....  ــی و آبخی ــع طبیع کشــور، ســازمان مناب
برگــزار شــود و پروتــکل آنــی بــرای اســتفاده در روش هــای 

ــب شــود. ــوان ســند در آن تصوی ــه عن ــارزه ب ــی مب ترکیب

وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: ســند جامــع حفاظت 
ــود و  ــام ش ــت انج ــرع وق ــرس در اس ــدار زاگ ــت پای و مدیری
بتوانیــم در کارگــروه ملــی آن را تصویــب و بــه دولت برســانیم.

ســاداتی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه مراقبــت، رصــد 
و پایــش در ایــن زمینــه بایــد راه انــدازی شــود، یــادآور شــد: 
ــخص  ــوده را مش ــق آل ــد مناط ــا بای ــه بندی ه ــن پهن در ای
کنیــم تــا هرســاله بــا رصــد و پایــش بتوانیــم رشــد و کاهــش 
و توقــف آن را مشــخص کنیــم و در ایــن خصــوص گــزارش 
بــه دغدغــه منــدان زاگــرس اعــم از مــردم و نخبــگان ارائــه 
دهیــم. وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن از ایجــاد کمربنــد 
 »BT«حفاظتــی مناطــق آلــوده و غیــر آلــوده بــا روش
ــد  ــی بای ــوری و محلول پاش ــه ن ــد: تل ــادآور ش ــر داد و ی خب
توســط بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی و بســیج مردمــی و 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای حفــظ نباتــات انجــام شــود تــا  ب

ــد را در ایــن حــوزه کاهــش دهیــم. زاد و ول

اختصاص ۴00 میلیارد تومان اعتبار به مرمت و 
الیروبی قنوات

سرپرســت معاونــت آب وخــاک وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: در قانــون بودجــه ســال 1401، اعتبــاری معــادل 
400 میلیــارد تومــان بــرای مرمــت و الیروبــی قنــوات و 
ــن  ــرای ای ــژه ای ب ــار وی ــی اعتب ــش محرومیت زدای از بخ

طــرح مصــوب شــده اســت.

ــت  ــن معاون ــات ای ــزود: اقدام ــی« اف ــرز عباس »فریب
ــعه  ــم توس ــه شش ــتی برنام ــناد باالدس ــه از اس برگرفت
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــور، برنامــه اقتصــاد 
مقاومتــی، ســند افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی و 
ســند تحــول دولــت مردمــی اســت کــه موجــب ارتقــای 
غذایــی  امنیــت  ایجــاد  و  کشــاورزی  آب  بهــره وری 
ــت آب و خــاک وزارت جهــاد  می شــود. سرپرســت معاون
کشــاورزی اظهارداشــت: در 7/8 میلیــون هکتــار از اراضی 
ــار  ــزار هکت ــون و 500 ه ــون دو میلی ــور، تاکن ــی کش آب
انــواع ســامانه های نویــن آبیــاری، بیــش از یــک میلیــون 
ــزون  ــاری، اف ــی آبی ــبکه های فرع ــار ش ــزار هکت و600 ه
بــر یــک میلیــون و 650 هــزار هکتــار تجهیــز و نوســازی 
اراضــی کشــاورزی و بیــش از 500 هــزار هکتــار زهکــش 

زیرزمینــی اجــرا شــده اســت.

سرپرســت معاونــت آب و خــاک گفــت: حــدود 41 هزار 
رشــته قنــات در کشــور وجــود دارد کــه تاکنــون بیــش 
ــازی  ــت و بازس ــوات مرم ــن قن ــته از ای ــزار رش از 26 ه
شــده اند. بــه گفتــه وی، در قانــون بودجــه ســال 1401، 
ــت و  ــرای مرم ــان ب ــارد توم ــادل 400 میلی ــاری مع اعتب
ــار  ــی اعتب ــش محرومیت زدای ــوات و از بخ ــی قن الیروب

ویــژه ای بــرای ایــن طــرح مصــوب شــده اســت.

موافقت مجلس با »تحقیق و تفحص از »شرکت 
امور ماهیان خاویاری«

 در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی، تقاضــای 
تعــدادی از نماینــدگان بــرای تحقیــق و تفحص از شــرکت 
مــادر تخصصــی خدمــات کشــاورزی مدیریــت امــور 
ــه دلیــل ابهــام در مدیریــت امــوال و  ماهیــان خاویــاری ب
ــی، نحــوه تحویــل و  امــاک وبازخریــد شــرکت های تعاون
فــروش خاویــار و کاهــش میــزان تولیــد خاویــار در دســتور 
کار قــرار گرفــت و 140 نماینــده مجلــس از 209 نماینــده 
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3840 thousand tons of mangoes are produced in 
Iran every year
A member of the faculty of the Horticultural Science Research 

Institute announced the annual production of 40,000 tons of man-
goes in Iran.
Ibrahim Sabki said: There are 3,300 hectares of fruit trees and 

900 hectares of non-fruit trees in the country.
A faculty member of the country’s horticultural science research institute said: Mango is a 

member of the pistachio family, but unlike the pistachio tree, it does not fall and is evergreen.
He added: Like pistachio, the mango tree has a very long life and the mango fruit trees over 

80 to 100 years perform well.
Sabki said: Mango trees with more than 300 years of age can be seen in the southeastern 

region of Iran.

Theoretical foundations and ideas of environmental protection in 
ancient Iran

This is the title of an academic research paper in the field of knowl-
edge of environmental protection in ancient Iran, which was written 
by Mansour Ansari and will be published in several parts.
In this research, it has been stated that many people consider envi-

ronmental ideas, its protection or discussions of nature destruction to 
be modern concepts and the result of confrontation with moderniza-
tion and the process of industrialization during the last three centu-
ries, especially in western and industrialized countries, are discussed 
as a modern political development, but they pay less attention to an-
cient ideas.
The aim of this research is to find the way to the fundamental roots of environmental 

thought and its importance and methods of protection in the Aryan civilization and after 
that the Median, Achaemenid, Parthian and Sassanid dynasties, how the ancient Iranians 
in their intellectual foundations even in the form of Astoureh believes in preserving the en-
vironment and saw it as an integral and inseparable part of daily life at the levels of society, 
pastoral economy and economic formation based on the ancient era.
By defining the components of the environment as in the current modern world, they be-

lieved that a healthy person can achieve happiness in a healthy and unpolluted environ-
ment. That is, a happy nature makes people happy, and people cannot be happy without a 
happy nature.
Also, this research is based on the remaining texts of Avesta, Vendidad, Gathas, Minuy 

kherad, Yashta and Yesna, Hosparm Nesk, Visperd, Khurde Avesta and finally Ardaviraf-
nameh, which tries to provide a deep and scientific understanding of the environment and 
the main elements of the ancient Iranians. Its constituents also discuss how to protect this 
inseparable phenomenon from human life in the form of religious recommendations or 
hyacinths of gods and guardians.
The research also deals with the topic of climate, from 10,000 to 4,000 years BC based on 

the scientific theory of the Holocene, referring to extreme climate changes and inevitable 
migrations of ancient civilizations.



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

39

شامره 246 و 245

خرداد و تیر 1401

Agriculture from a political perspective

Since the Ministry of Agricultural Jihad, in addition to being 
responsible for agricultural products, is also responsible for 
commercial activities before and after production, and more 
importantly, for regulating the market of agricultural prod-
ucts, livestock and poultry products, and ultimately food secu-

rity, any dissatisfaction and blames the shortage in the field of production and commerce 
on this ministry and the performance of the Minister of Jihad Agriculture.
This complicated process is so much that even the small and sometimes unavoidable 

inabilities of the Minister of Jihad of Agriculture are highlighted too much and it has cre-
ated the impression that if Sadati Nejad leaves, the country’s agricultural problems will 
be solved.
But if we think fairly, it should be said that the roots of many problems in the agricultural 

sector, including the lack of timely supply of inputs for livestock and poultry, are due to the 
failure of the JCPOA talks.
In other words; If Sadati Nejad leaves and anyone else takes his place, he will not be 

able to reduce the scope of dissatisfactions, inadequacies and shortages of currency and 
rial liquidity and control the increasing prices of all kinds of agricultural goods and food 
products of animal origin.
All the expert evaluations and economic analyzes indicate that if there is no fundamental 

change in the government’s foreign policy, we will be faced with widespread surges in the 
prices of livestock and poultry products, dairy products, and food products in October 
next month. This is despite the fact that wages will no longer increase, and of course, the 
regulation of the market by the Ministry of Jihad Agriculture will be very difficult and 
possibly worse than the current situation.

The increase in wheat production in Iran is 
exceptional

In its comprehensive report on the consequences of the 
Ukraine crisis and the effects of the war on the world markets 
of agricultural products, the Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations described Iran’s conditions as ex-
ceptional.
Public relations of the Ministry of Agricultural Jihad announced; The main factors for increas-

ing wheat production in Iran are the change in macro-management approach and making deci-
sions such as increasing the guaranteed purchase price of wheat, reducing the price of chemical 
fertilizers and contract farming
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