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ــه  ــه ب ــن مقال ــتن ای ــه نوش ــه بهان گرچ
ــت و  ــای مثب ــش ه ــه واکن ــخ ب ــی پاس نوع
منفــی نســبت بــه واردات 50 هــزار تــن 
ــول  ــن محص ــازار ای ــم ب ــرای تنظی ــاز ب پی
ــع  ــه »صنای ــود مجل ــه ش ــا گفت ــت، ام اس
ــش از  ــه پی ــاورزی« ک ــای کش ــاخت ه زیرس
ــی  ــد، ط ــی ش ــده م ــروران« نامی ــن »دامپ ای
دو دهــه گذشــته موضــوع ضــرورت صــادرات 
و واردات محصــوالت کشــاورزی و بیــش از 
ــش از  ــای پی ــاده ه ــرورت واردات نه آن، ض
ــد  ــی فراین ــش و حت ــال دان ــا انتق ــد و ی تولی
ــوان  ــه عن ــاورزی ب ــوزه کش ــات در ح تحقیق
یکــی از شــاخص هــای جدایــی ناپذیــر یــک 
اقتصــاد شــکوفا و پــر رونــق بــرای خوداتکایی 
پایــدار، ایجــاد فراوانــی، ارزانــی، رفاه مــردم و 
در نهایــت امنیــت غذایــی را در  مبانــی نظــری 
ایــن فعالیــت به طــور مشــروح و مفصــل مورد 

ــت. ــرار داده اس ــث ق بح

ــت  ــماره اردیبهش ــرمقاله ش ــه، س ــور نمون ــه ط  ب
1393 بــا عنــوان »توســعه صــادرات محصــوالت 
ــوع  ــل« موض ــد داخ ــق تولی ــزام رون ــاورزی، ال کش
ــرایط  ــا ش ــب ب ــا واردات، متناس ــوام ب ــادرات را ت ص
بــازار و یــا دســت یابــی بــه بــذور پــر تولیــد و 
مــوارد دیگــر تجزیــه و تحلیــل کــرده، یــا در شــماره 
ــادی و  ــگ اقتص ــوان »جن ــا عن ــن 1397 ب 205 بهم
سیاســت توامــان تولیــد و واردات در کشــاورزی« وجه 
ــرح  ــی را مط ــری و اجرای ــث نظ ــن بح ــری از ای دیگ

ــت. ــوده اس نم

ــن  ــر ای ــواره ب ــاره هم ــن ب ــدد در ای ــاالت متع  مق
نکتــه اشــاره دارنــد کــه واردات بــرای تنظیــم بــازار و 
بهبــود وضعیــت کشــاورزان در هیــچ کاالیــی مذمــوم 
ــا  ــت کالن ب ــک مدیری ــه ی ــر آنک نیســت مشــروط ب
شــناخت علمــی و دقیــق از بــازار داخلــی محصــوالت 
کشــاورزی ایــن واردات را حتــی بــرای گنــدم برنامــه 

ریــزی کنــد.

 ولــی همــواره کشــور مــا از نگــرش هــای محــدود 
تنــگ نظرانــه و یــک ســویه کــه درکــی از تحــوالت و 

هارمونی صادرات توام با واردات؛هارمونی صادرات توام با واردات؛
  ضرورت بازرگانی و اقتصادی سالمضرورت بازرگانی و اقتصادی سالم

 و پر رونق در کشاورزی و پر رونق در کشاورزی

شــرایط نویــن اقتصــاد و بازرگانــی جهانــی و مناســبات بازرگانــی 
و تجــاری میــان کشــورها بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده 
برگشــت ناپذیــر ندارنــد در رنــج بــوده اســت و رونــق بازرگانــی و 
اقتصــاد کشــاورزی از ایــن نــوع نگــرش هــا آســیب جــدی دیــده 

. ست ا

 ایــن نــوع نگــرِش البتــه شــعاری و خودنمایانه کوشــیده اســت 
ــام گرفتــه اســت را  خوداتکایــی، کــه بــه غلــط »خودکفایــی« ن
ــد!  ــی کن ــر قیمت ــه ه ــد داخــل و ب محــدود و محصــور در تولی
یعنــی بایــد صــد در صــد نیازهــای کشــور در داخــل تولیــد شــود 

و آن را همطــراز اســتقالل و عــدم وابســتگی قلمدادکــرده انــد.

 ایــن نگــرش ضعیــف و ناقــص بــرای پیشــبرد آنچــه فکــر مــی 
کنــد درســت اســت یــک پیوســت امنیتــی بــه آن مــی افزایــد 
کــه بتوانــد بــدون توجــه بــه محدودیــت هــای آب و خــاک، نبود 
ــودن  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــای الزم و مق ــود زیرســاخت ه ــا کمب ی
یــا نبــودن، تولیــد و تنظیــم بــازار و تمــام شــاخص هــای دیگــر 
کشــاورزی را محــاط در داخــل کنــد حــال آنکــه عرصــه واقعــی 
واردات چیــز دیگــری اســت و تعامــالت بازرگانــی و اقتصــادی در 
صحنــه جهانــی بســیار جلوتــر از ایــن نگــرش عمــل مــی کنــد.

ــات  ــن توجیه ــا همی ــرغ ب ــد گوشــت م ــورد تولی ــال در م  مث
ــژاد ناکارآمــد  ــک ن ــی ســرانجامی در مــورد ی امنیتــی، اصــرار ب
اصــالح شــده داخلــی، البتــه بــا ضریــب تبدیــل غیــر اقتصــادی 
ــتفاده در  ــورد اس ــنامه دار م ــای شناس ــایر نژاده ــه س ــبت ب نس
ــرب و زور و  ــا ض ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــورهای جه ــام کش تم
یارانــه هــای غیــر معقــول، تولیــد  گوشــت مــرغ را فقــط بــه ایــن 
نــژاد محــدود کنــد امــا در مــورد تخــم مــرغ و نژادهــای تجــاری 

وارداتــی، پیوســت امنیتــی نمــی بینــد و ســکوت مــی کنــد.

بــه هــر حــال و در ادامــه همیــن مفاهیــم نظــری، در شــماره 
233 خــرداد مــاه 1400 و در آســتانه انتخابــات دولت ســیزدهم، 
در رابطــه بــا ایــن موضــوع کــه »چــه کســی بایــد وزیــر جهــاد 
کشــاورزی شــود؟« مقالــه ای انتشــار دادیــم بــا عنــوان »جهانــی 
کــردن کشــاورزی، گفتمــان توســعه در داخــل و تنــش زدایــی 
ــالت  ــعه تعام ــترش و توس ــه در آن گس ــی« ک ــه جهان در جامع
جهانــی در عرصــه مبــادالت بازرگانــی شــامل تمامــی زیربخــش 

هــای کشــاورزی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ــئولیتی  ــی مس ــور و ب ــر کش ــال حاض ــرایط ح ــه در ش  گرچ
ــام و شکســت آن،  ــرات برج ــی حاصــل در مذاک ــه ب خودخواهان
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اکنــون جایــی بــرای تنــش زدایــی در جامعــه جهانــی در تمامــی عرصه هــای اقتصــادی از 
جملــه اقتصــاد کشــاورزی بــرای کشــورمان باقــی نمانــده و بایــد گفــت بــه رغــم اســتثناء 
بــودن محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی از تحریــم، قــادر نخواهیــم بــود از ظرفیــت 
هــای عینــا موجــود جهانــی شــدن کشــاورزی بهــره مطلــوب بگیریــم و تعامــالت مــا در 
ایــن حــوزه محــدود بــه صــادرات محصــول فــراوری شــده بــه چنــد کشــور دور دســت 
و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و یــا واردات کاالهایــی چــون گوشــت، پیــاز و برنــج و 

چندیــن کاالی دیگــر از کشــورهای منطقــه و نــه بازرگانــی جهانــی شــده اســت.

 یعنــی تعامــالت، مبــادالت، انتقــال دانــش و نتایــج تحقیقــات بــرای بهبــود تولیــد و 
ــدار کشــاورزی کاهــش  ــا هــدف توســعه پای بهــره وری در آن، تقویــت زیرســاخت هــا ب
ــدرت صــورت مــی گیــرد و تمــام هــم و غــم وزارت جهــاد کشــاورزی در  ــه ن یافتــه و ب

ــی کاال منحصــر شــده اســت ! ــه فعالیــت هــای بازرگان ــی ب حــوزه تعامــالت جهان

 ذکــر ایــن نکتــه نیــز بســیار ضــروری اســت کــه در یــک اقتصــاد پویــا و یــک بازرگانــی 
داینامیــک، واردات هیــچ کاالی  کشــاورزی مذمــوم نیســت و آنچــه تمــام کشــورهای دنیــا 
عمــل مــی کننــد همیــن اســت زیــرا تولیــد محصــوالت کشــاورزی همــواره بــا چرخــه 
تغییــرات ناگهانــی شــرایط آب و هوایــی، ســیل هــای ویرانگــر، معادلــه سینوســی مصــرف، 
ایجــاد تعــادل مصــرف میــان کاالهــای همطــراز مثــال گوشــت مــرغ و گوشــت قرمــز یــا 
ــه  ــال ب ــی مث ــا آن کشــور عرب ــن ی ــق ای ــگام، عالی ــی، ســرمازدگی، برداشــت دیرهن ماه
ــوارد متعــدد در حــوزه عرضــه و تقاضــا و کمبــود و  ــی و م گوشــت گــرم گوســفند ایران
بیــش بــود مــداوم بــازار مواجــه اســت، پــس در بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی در تمــام 
کشــورهای جهــان  چــاره ای بــه جــز بهــره گیــری از صــادرات و واردات آســان باقــی نمــی 

مانــد.

 موضــوع واردات اخیــر 50 هــزار تــن پیــاز هــم کــه واکنــش هایــی داشــت در همیــن 
ــالع  ــم اط ــرا علیرغ ــه چ ــت ک ــادی اینجاس ــث انتق ــا بح ــت، ام ــم اس ــل فه ــه قاب چرخ
مســئوالن از تولیــد پیــاز در جنــوب کرمــان و بعضــی از مناطــق دیگــر خــارج از الگــوی 

ــاز هــم قیمــت افزایــش یافــت؟ کشــت و اعــالم بحــران مــازاد، ب

یــادآور مــی شــود کــه پــس از بــروز ایــن اتفــاق، تعرفــه صــادرات پیــاز را افزایــش دادند 
ولــی مشــکل بــه طــور کامــل حــل نشــد و همچنــان بــازار بــا گرانــی مواجــه اســت، لــذا 
در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه یــک مدیریــت همــه جانبــه بــرای تنظیــم بــازار ایــن 

محصــول اعمــال نشــد.

جــز ایــن مدیریــت ضعیــف کــه شــرح آن رفــت، اصــل موضــوع واردات پیــاز، گرچــه 
ــار طــی دو دهــه گذشــته صــورت گرفتــه، مــورد نقــد و اشــکال جــدی  ــرای اولیــن ب ب
ــی محصــوالت کشــاورزی،  ــم، اصــوال ماهیــت بازرگان ــرا همانطــور کــه گفتی نیســت، زی
ــازار و کنتــرل  ــا صــادرات را حتــی در یــک یــا چنــد کاال بــرای تنظیــم ب واردات تــوام ب

ــر مــی کنــد. ــی از ســال اجتنــاب ناپذی قیمــت هــا بعضــا در فصول

منصور انصاری
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ــت  ــه سرپرس ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
ــل  ــدم ح ــت؛ ع ــه اس ــان گفت ــه طالب وزارت خارج
ایــران از هیرمنــد بــر  ســریع مســئله حق آبــه 
ــی  ــار منف ــور آث ــان دو کش ــای می ــر همکاری ه دیگ
می گــذارد، نماینــده طالبــان نیــز گفتــه اســت 
ــوی  ــه س ــد، آن را ب ــود باش ــه آب موج ــی ک »زمان

می ســازیم.« روان  ایــران 

حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه 
ــا امیــر  جمهــوری اســالمی در گفت وگــوی تلفنــی ب
ــان در  خــان متقــی، سرپرســت وزارت خارجــه طالب

ــت: ــتان گف افغانس

ــرای  ــی  ب ــاخص مهم ــران ش ــه ای ــل حق آب »تحوی
ســنجش تعهــدات هیئــت حاکمــه سرپرســتی 
ــران از  ــه ای ــئله حق آب ــر مس ــت و اگ ــتان اس افغانس
هیرمنــد بــا ســرعت و جدیــت حل وفصــل نشــود، در 
ــی  ــار منف ــور آث ــکاری دو کش ــای هم ــایر حوزه ه س

ــد داد.« ــان خواه ــود را نش خ

مطالبــه  را  هیرمنــد  حق آبــه  امیرعبداللهیــان 
جــدی مــردم و نماینــدگان اســتان سیســتان و 
ــت  ــالمی دانس ــورای اس ــس ش ــتان در مجل بلوچس
و افــزود: »بــه زودی هیئــت عالی رتبــه ای از وزارت 
نیــروی ایــران بــرای بررســی و رفــع موانــع موجــود و 
ــه  ــورد حق آب ــای افغانســتان در م ــا مقام ه ــی ب رایزن

ــود.« ــور می ش ــن کش ــازم ای ع

آب هیرمندآب هیرمند  به شوره زار رواست اما به هامون تشنه نهبه شوره زار رواست اما به هامون تشنه نه!!

مالمتقــی سرپرســت وزارت خارجــه طالبــان نیــز در 
ــد  ــران متعه ــه ای ــه حق آب ــبت ب ــا نس ــت: »م ــاره گف این ب
ــوی  ــه س ــد، آن را ب ــود باش ــه آب موج ــی ک ــتیم. زمان هس

روان می ســازیم.« ایــران 

حرف کافی نیست!

ــک  ــز در ی ــته نی ــاه گذش ــان تیرم ــین امیرعبداللهی حس
تمــاس تلفنــی بــا امیرخــان متقــی از طالبــان خواســته بــود 
کــه مطابــق قراردادهــای موجــود میــان دو کشــور در مــورد 
ــرزی، همــکاری الزم و جــدی  ــران و آب هــای م ــه ای حق آب

داشــته باشــند.

ــرداد  ــنبه 5 م ــرو چهارش ــر نی ــان، وزی ــر محرابی علی اکب
ــرای  در حاشــیه نشســت هیئــت دولــت اعــالم کــرد کــه ب
ــه  ــد ب ــه هیرمن ــه رودخان ــورد حق آب ــدی در م ــره ج مذاک

ــد. ــفر می کن ــتان س افغانس

ــرف  ــا در ح ــان تنه ــت: »طالب ــاره گف ــان در این ب محرابی
ــپرده اند  ــد س ــد تعه ــه هیرمن ــران از رودخان ــه ای ــه حق آب ب
ــی  ــوان کاف ــچ عن ــه هی ــا ب ــت، ام ــت اس ــی مثب ــه قدم ک

نیســت.«

ــادی  ــرات زی ــی مذاک ــه به تازگ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
میــان دو طــرف بــر ســر حق آبــه ایــران از رودخانــه 
هیرمنــد انجــام شــده و طالبــان گفته انــد کــه در ایــن مــورد 

همــکاری می کننــد.

ــاره طالبــان در  ــه قــدرت رســیدن دوب از زمــان ب
ــه  ــران و افغانســتان ب ــل، تنش هایــی در مــرز ای کاب
ــژه  ــور به وی ــات دو کش ــته و اختالف ــوع پیوس وق
ــران از  ــون در ای ــه هام ــه دریاچ ــه حق آب در زمین
ــمه  ــتان سرچش ــه از افغانس ــد ک ــه هیرمن رودخان

ــت. ــه اس ــش یافت ــرد، افزای می گی
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ــا  ــد« ی ــی هلمن ــوزه دریای ــده آب ح ــه »معاه ــت ک ــی اس گفتن
»حق آبــه ایــران از هیرمنــد« بــه قــراردادی گفتــه می شــود 
ــدا،  ــاس هوی ــِق امیرعب ــس از تواف ــفند 1351 پ ــه در 22 اس ک
نخســت وزیر دوران پهلــوی و موســی شــفیق، نخســت وزیر 
وقــت افغانســتان، میــان دو کشــور و در شــهر کابــل بــه امضــای 
دو طــرف رســید. بــر مبنــای ایــن معاهــده، دولــت افغانســتان 

ــادل ۸50  ــب آب )مع ــه 2۶ مترمکع ــر ثانی ــده در ه ــد ش متعه
میلیــون مترمکعــب در ســال( به عنــوان حق آبــه کشــور همســایه 

ــد. ــن کن ــد تأمی ــه هیرمن ــره رودخان از ذخی

بهمــن 1399یعنــی دو ســال پیــش، هیأتی از طــرف دولت افغانســتان 
ــا  ــه توافق هایــی ب بــه کشــورمان آمــد و در مــورد معاهــده هلمنــد ب

ــت  ــاس نامه ای در هف ــامل اس ــه ش ــید ک ــی رس ــئوالن ایران مس
بنــد، از جملــه نقشه کشــی جدیــد در حوضــه آبریــز هلمنــد، 
حفــظ امنیــت انجینــران نقشــه برداری و تأمیــن آب رودخانــه 
مــرزی دو کشــور اســت. در آن زمــان خبرگــزاری جمهــوری 
ــاله  ــای 4۸ س ــت: »پیگیری ه ــا( نوش ــران )ایرن ــالمی ای اس

ــه ثمــر نشســت«. ــد ب ــه هیرمن ــرای دریافــت حق آب ب

دولت هــای پیشــین در افغانســتان دســت کم در دو دهــه گذشــته از 
تأمیــن حق آبــه ایــران خــودداری کرده انــد کــه ایــن امــر منجــر بــه خشــک 

شــدِن تــاالب هامــون شــده اســت.

ســرریز ســد کمــال خــان بــه شــوره زار 
هدایــت مــی شــود

تصاویــر هوایــی منتشرشــده در اوایــل بهمن ماه 
ــا وجــود این کــه  ســال گذشــته نشــان می دهــد ب
ســد کمــال خــان افغانســتان )ســد واقــع بــر روی 
ــای  ــا مقام ه ــز شــده ام ــاًل لبری ــد( کام رود هیرمن
محلــی طالبــان آب ایــن ســد را به ســمت گــودزره 
ــه  ــأله حق آب ــد. مس ــت کرده ان ــتان هدای در افغانس
ایــران در 20 ســال گذشــته، موضــوع مناقشــه ای 
ــوده  ــم ب ــور ه ــینان دو کش ــان مرزنش ــی می دائم

اســت.

ــت و  ــر حفاظ ــرکل دفت ــرفی زاده، مدی آرزو اش
احیــای تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط 
ــا  ــان ب ــروه طالب ــرد؛ گ ــالم ک ــران اع ــت ای زیس
ــد  ــون، مانن ــه هام ــن حق آب ــده تعیی ــود وع وج
دولــت قبلــی افغانســتان مســیر رودخانــه هیرمنــد 
ــت. ــرده اس ــرف ک ــودزره« منح ــمت »گ ــه س را ب

گــود زره شــوره زاری در والیــت نیمــروز افغانســتان اســت 
کــه ســرریز هامــون هیرمنــد، یکــی از تاالب هــای 
ــه  ــی ب ــان پرآب ــون، در زم ــه هام ــکیل دهنده دریاچ تش
ــه آن وارد  ــیله ب ــق رود ش ــه از طری ــی رود ک ــمار م ش

می شــود.

پیشــتر علی اکبــر محرابیــان، وزیــر نیــرو ایــران، اعــالم کــرده بــود کــه 
ــه  ــد »قطــره ای آب ب ــول دادن ــا جمهــوری اســالمی ق ــی ب ــان در توافق طالب

ســمت گــود زره کــه منطقــه ای لــم یــزرع اســت جــاری نشــود«.

ــک  ــرداد، در ی ــم اشــرفی زاده روز دوشــنبه، 31 م ــا خان ام
نشســت خبــری 
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در ایــن زمینــه اضافه کرد: »ســال گذشــته 
انحــراف آب از مســیر طبیعــی رودخانــه 
ــون  ــی وارد هام ــا آب ــد ت ــث ش ــد باع هیرمن
نشــود. امســال نیــز بــر اســاس آخریــن تصاویر 
اداره کل محیــط زیســت  ماهــواره ای کــه 
ــاق در  ــن اتف ــا فرســتاده، همی ــرای م اســتان ب

ــت.« ــدن اس ــرار ش ــال تک ح

ایــن اظهــارات در حالی اســت که حســن کاظمی 
قمــی، نماینــده دولــت ســیزدهم در امــور افغانســتان 
ــط  ــد توس ــه هیرمن ــازی حق آب ــه رهاس ــود ک ــه ب گفت
ــری از ظرفیــت دیپلماســی«  ــه خاطــر »بهره گی ــان ب طالب

جمهــوری اســالمی ایــران انجــام شــده اســت.

ــتانداری  ــابقه اس ــه س ــر ک ــل و زه ــده زاب ــرده، نماین ــاهلل ده م حبیب
ــالیانه  ــه س ــه حق آب ــرده ک ــالم ک ــتان را دارد، اع ــتان و بلوچس ــابق سیس س
ــه در  ــک مرتب ــا ی ــان تنه ــر مکعــب اســت و طالب ــون مت ــد ۸20 میلی ــران از هیرمن ای

ــران آب داد. ــه ای ــب ب ــر مکع ــون مت ــار میلی ــن امســال حــدود چه فروردی

جلوگیــری از حق ابــه هامــون از هیرمنــد، ایــن دریاچــه را در خطــر خشــک شــدن و تبدیــل آن بــه 
یــک کانــون تولیــد ریزگــرد قــرار داده اســت.

اکنــون بحــران ریزگردهــا در بســیاری از مناطــق ایــران به ویــژه سیســتان و بلوچســتان زندگــی مــردم 
را مختــل کــرده و بعضــا پیــش آمــده اســت کــه همــه اداره هــای دولتــی در منطقــه سیســتان بــه دلیــل 

افزایــش گــرد و غبــار تعطیــل شــده انــد.

خشکی هامون یقه افغانستان و پاکستان را هم می گیرد

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هشــدار داد کــه در 
صــورت خشــک شــدن دریاچــه هامــون، ریزگردهــای ناشــی از آن »گریبانگیــر افغانســتان و پاکســتان 

ــود.« ــز می ش نی

او تاکیــد کــرد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه تنهایــی قــادر بــه پیگیــری ایــن موضوع نیســت 
و مذاکــرات بــا طالبــان در ایــن زمینــه »بایــد توســط وزارت امــور خارجــه و وزارت نیــرو انجــام شــود.«

پیشــتر ابراهیــم رحیمپــور، معــاون ســابق وزیــر خارجــه جمهــوری اســالمی، دربــاره مســئله حق آبــه 
هامــون و بدعهــدی طالبــان بــه خبرگــزاری ایســنا گفتــه بــود: »فکــر می کنــم مــا نبایــد بی عرضگــی 

خودمــان در تامیــن آب مــردم را گــردن خارجــی بیندازیــم.«

موضــوع حق آبــه ایــران از رود هیرمنــد و عــدم همــکاری طالبــان در رهاســازی آب بــا واکنش هــای 
تنــد مقامــات ایرانــی مواجــه شــده اســت.

ــن  ــه ای ــن حق آب ــران در خصــوص تامی ــی ســالجقه، رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت ای عل
ــران  ــه ای ــث حق آب ــه در بح ــرد ک ــالم ک ــتان اع ــت: »افغانس ــتان گف ــد در افغانس ــور از هیرمن کش

مبتنــی بــر تفاهــم نامــه تعهــد دارد، ایــن حرف هــا را می زننــد امــا در عمــل بــاز هــم اجــرا 
ــه افغانســتان  ــرو ب ــر نی ــه وزی ــد از ســفری ک ــا بع ــن حرف ه ــا وجــود ای ــد، ب نمی کنن

داشــت بــاز هــم آنهــا آبــی را رهــا کردنــد امــا آن را بــه ســمت منطقــه گــودزره در 
افغانســتان منحــرف کردنــد و اصــال آبــی بــه ایــران و ســمت هامــون نیامــد«.

ایــران باالخــره بایــد از ظرفیــت هــای بیــن المللــی اســتفاده 
کنــد

بــه گــزارش ایرنــا وی در نشســت خبــری کــه در ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در تهــران برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نظــر 
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ــن  ــزود: »در ای ــد، اف ــه آن نرس ــد ب ــون از هیرمن ــاالب هام ــه ت ــا حق آب ــت ت ــت هایی در کار اس دس
قســمت دیگــر ایــران بایــد ناچــار از ظرفیت هــای بین المللــی اســتفاده کنــد، البتــه اولیــن سیاســت 
ــا افغانســتان از  ــا ب ــد، م ــد موضــوع را حــل کن ــه می توان ــه نشســت های دو جانب ــن اســت ک ــا ای م
ــه  ــات حاکم ــای هی ــا االن در تصمیم گیری ه ــم ام ــاده ای داری ــوق الع ــتراکات ف ــادی اش ــب زی جوان
فعلــی افغانســتان یــک نابســامانی وجــود دارد از ایــن رو تــالش می کنیــم از ظرفیت هــای بین المللــی 
اســتفاده کنیــم بــر ایــن اســاس هــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و هــم وزیــران نیــرو و خارجه 

بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده و خــود را مکلــف بــه حــل ایــن مشــکل کنیــم.«

همچنیــن، فداحســین مالکــی عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس ایــران 
در ایــن خصــوص گفــت: »متاســفانه شــیطنت هایــی صــورت مــی گیــرد و بعضــا نیــز عمــدا اقداماتی 
ــروی  ــر نی ــد از ســفر وزی ــرا بع ــدارد؛ زی ــم وجــود ن ــی ه ــد صداقت ــی ده ــه نشــان م ــی شــود ک م
کشــورمان بــه افغانســتان بــه عنــوان مقــام بلندپایــه ایــران، آب را بــاز کردنــد تــا بــه گــود زره بــرود 

کــه ایــن اقــدام خــالف عــرف دیپلماتیــک اســت و آن را بی پاســخ نخواهیــم گذاشــت.«

مالکــی افــزود: »تخصیــص حق آبــه هیرمنــد بایــد فراتــر از حــوزه دیپلماســی پیگیــری شــود؛ در 
واقــع ســتاد کل نیروهــای مســلح بایــد موضــوع حق آبــه را بررســی کنــد.«

به تاریخ رجوع کنیم

دوره قاجار

ــی بیــن ایرانیــان و افعان هــای ســاکن حــوزه رود هیرمنــد اختالفــات و   همــواره در مواقــع بی آب
ــه وقــوع می پیوســت و ایــن اختالفــات و مناقشــات و همچنیــن اختالفــات ســرحدی،  مناقشــاتی ب
دولــت ایــران را وادار کــرد کــه طبــق مــاده ششــم عهدنامــه صلــح ایــران و انگلیــس در ســال 1۸57 
ــس  ــت انگلی ــت دول ــه حکمی ــا را ب ــد و مشخص ســازی مرزه ــالدی، مســئله تقســیم آب هیرمن می
ــا  ــود ب ــات خ ــه اختالف ــه کلی ــود ک ــرده ب ــد ک ــران را متعه ــت ای ــه دول ــن عهدنام ــد. ای ــاع کن ارج
دولــت افغانســتان را بــه داوری انگلســتان ارجــاع کنــد و دولــت انگلیــس هــم تعهــد کــرده بــود ایــن 

اختالفــات را مطابــق حــق و بــا در نظــر گرفتــن حیثیــت دولــت ایــران تصفیــه کنــد.

خالصــه رأی حکمیــت گلداســمیت ایــن بــود کــه هــر دو کشــور ایــران و افغانســتان بایــد بــه طــور 
ــن رود  ــه از ای ــی را ک ــتان نهرهای ــر افغانس ــوند و اگ ــوردار ش ــد برخ ــاوی الطرفین از آب هیرمن متس

منشــعب می شــوند آبــاد کنــد، نبایــد بــه زیــان حقابــه ایــران باشــد.

 امــا در اواخــر قــرن نوزدهــم، تغییــر مجــاری هیرمنــد باعــث بــروز 
اختالفــات جدیــدی شــد و وزارت امــور خارجــه ایــران در نامــه ای بــه 
ــه وزارت  ــن 12۸3( ب ــری )بهم ــده 1322 قم ــم ذیقع ــخ هجده تاری
ــه،  ــراض و در نتیج ــون اعت ــت مک ماه ــه حکمی ــس ب ــه انگلی خارج
ــیم  ــرار تقس ــان ق ــت و هم ــون را نپذیرف ــرال مک ماه ــران داوری ژن ای
ــد و آب  ــران می رفتن ــی از ای ــد. مأموران ــرار مان مســاوی آب رســما برق
را تقســیم می کردنــد، هرچنــد در عمــل ســهم ایــران بیشــتر از نصــف 
می شــد و گاه ســه چهــارم آب یــا بیشــتر آن بــه ســمت ایــران می آمــد 

ــر می انگیخــت. ــراض افغانســتان را ب ــن، اعت و همی

دوره رضا شاه 

ــر آب  ــر س ــور ب ــای چخانس ــتان و افغان ه ــان سیس ــن ایرانی ــورد بی ــی زد و خ ــات و حت اختالف
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــرای نزدیک ــور ب ــه دو کش ــوی ک ــاه پهل ــا ش ــان رض ــت. در زم ــه یاف ــد ادام هیرمن
ــه  ــا و حقاب ــر مرزه ــر س ــات ب ــورد اختالف ــی را در م ــال 1311 مذاکرات ــتند، از س ــی برداش گام های
هیرمنــد آغــاز کردنــد کــه در ســال 1314 بــه حــل اختالفــات مــرزی انجامیــد. چــون مذاکــرات بــر 
ســر حقابــه هیرمنــد ممکــن بــود بــه طــول انجامــد، دولتیــن ایــران و افغانســتان نماینــدگان خــود را 

ــا امضــای پروتــکل موقتــی  ــد کــه در ســوم اســفند )حــوت( 1315 ب ــه محــل اعــزام کردن ب
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قــرار گذاشــتند هــر مقــدار آبــی کــه بــه بند 
کمــال خــان برســد، بــه صــورت مســاوی میان 

دو کشــور تقســیم شود.

ــی  ــدن نهرهای ــه کن ــروع ب ــا ش ــا افغان ه ام
کردنــد و مســیر آب را بنــد آورده و بســوی 
نهرهــای تــازه منحــرف کــرده بودنــد و انــدک 
ــت در  ــل می گذش ــن مح ــه از ای ــم ک ــی ه آب

ــت. ــرو می رف ــک ف ــد کوه بن

دوره محمدرضا شاه

ــن دوره موضــوع کنــدن نهــر و شــمار  در ای
بندهایــی کــه افغانســتان روی آب هیرمنــد زد، 
ــرای  ــه افزایــش گذاشــت و آب هیرمنــد ب رو ب
ــس از  ــا پ ــت ت ــی یاف ــا کاهــش م ــران مرتب ای
شــهریور 1320 کــه بــه عرصــه عمومــی و 

ــد.  ــیده ش ــانه ها کش رس

در اوائــل ســال 132۶ دولــت ایــران تصمیــم 
ــت.  ــی گرف ــع بین الملل ــه مراج ــکایت ب ــه ش ب
ــا  ــکا در تهــران پ ــن ســفیر امری امــا جــورج آل
ــده  ــد نماین ــال بع ــپس س ــرد، س ــی ک درمیان
ــکوائیه ای  ــد ش ــل متح ــازمان مل ــران در س ای
ــن  ــت ای ــورای امنی ــه ش ــتان ب ــه افغانس علی
ــی  ــاره توســعه زیرســاخت های آب ســازمان درب
ــکا  ــت آمری ــه دول ــتان داد ک ــوی افغانس در س
ــران  ــود در ته ــفارت خ ــاورزی س ــته  کش وابس
بــه نــام پولســتر را بــرای تهیــه گزارشــی 
موشــکافانه از وضعیــت سیســتان و آب هیرمند 

ــه فرســتاد. ــه منطق ب

نتیجــه ایــن کــه افغانســتان نظــر ایــن 
نــه  ایــران  امــا  پذیرفــت  را  کمیســیون 
پیشــنهادهای کمیســیون را پذیرفــت و نــه رد 

ــرد. ک

آن کــه  از  پــس  و   1334 فروردیــن  در 
ــاد درصــد  ــان رفتــن هفت ــی باعــث از می بی آب
محصــول بلــوک شــیرآب و ده درصــد محصــول 
رومیــان کنگــی شــد، ســرداران و ســران 
ایــالت سیســتان و عمــده مالــکان میــان 
کنگــی در تلگراف خانــه تحصــن و خطــاب بــه 
نخســت وزیر وقــت اعــالم کردنــد کــه »اگــر د ر 
ــاق  ــرای احق ــدور نیســت، ب ــی مق ــز، عمل مرک
ــا  ــان، م ــدهای افغ ــیدن س ــود و کش ــق خ ح

ــم«. ــدام نمایی ــخصاً اق ــتان ش ــی سیس اهال

در پــی ایــن شــکایت، هیئتــی از طــرف دولــت بــه سیســتان فرســتاده 
ــاز شــد. ســرانجام  ــد ب ــت، آب هیرمن شــد و در نتیجــه کوشــش های دول
در 22 اســفند 1351 گــزارش کمیســیون دلتــا میــان امیرعبــاس هویــدا، 
نخســت وزیر آن هنــگام ایــران و موســی شــفیق، نخســت وزیر آن هنــگام 
افغانســتان در چارچــوب یــک معاهــده حقوقــی در کابــل بــه امضــاء رســید 
ــون  ــادل ۸50 میلی ــب آب )مع ــه 2۶ مترمکع ــر ثانی ــد در ه ــرر ش و مق
مترمکعــب در ســال( ســهم سیســتان و دریاچــه هامــون باشــد کــه جمــع 
22 متــر مکعــب آب در ثانیــه بــر پایــه گــزارش کمیســیون دلتــا و چهــار 
متــر مکعــب آب در ثانیــه بــه عنــوان »حســن نیــت و عالیــق برادرانــه« 

بــود.

فرجام کار

ــور آن را  ــذاری دو کش ــس قانون گ ــر دو مجل ــاه1352 ه ــرداد م در خ
تصویــب کردنــد و مفــاد ایــن معاهــده تــا امــروز نیــز بــه قــوت خــود باقــی 

اســت. 

بــا عقــد ایــن معاهده وضعیــت حقوقــی حــوزه رودخانــه هلمند)هیرمند( 
ــه   ــن معاهــده، حقاب ــان دو کشــور مشــخص شــده اســت. بر اســاس ای می
ــال  ــی ونرم ــه آن هــم در ســال های معمول ــر مکعــب در ثانی ــران 2۶ مت ای

ــد. ــی می باش آب

براســاس ایــن معاهــده، حقابــه ایــران ســاالنه بــه ۸20 میلیــون 
مترمکعــب می رســد. در مــاده پنجــم ایــن معاهــده، نوشــته شــده 
اســت کــه افغانســتان بــا حفــظ حقابــه ایــران، حــق هرگونــه اســتفاده از 
دریــای)رود( هلمنــد را دارد. هم چنــان پیش بینــی شــده کــه ایــران حــق 
اســتفاده اضافــه از آن چــه کــه مشــخص شــده، ولــو کــه دریــای هلمنــد 

ــدارد. ــم باشــد را ن ــرآب ه پ

علی رغــم انعقــاد قــرارداد حقآبــه هیرمنــد، از اواخــر دهــه 1370 
)خورشــیدی( و هم زمــان بــا کاهــش بارش ســاالنه و گســترش خشکســالی 
بــر سیســتان، میــزان ورودی آب رود هیرمنــد بــه دریاچــه هامــون مرتبــاً 

کاهــش یافــت. 

ایــن مســئله موجــب قطــع منبــع زندگــی 400 هــزار سیســتانی در 5 
شهرســتان هیرمنــد، نیمــروز، زابــل، هامــون و زهــک کــه در بخش هــای 
ــد،  ــه کار بودن ــغول ب ــادی مش ــگری و صی ــداری، گردش ــاورزی، دام کش
کاهــش چشــمگیر پرنــدگان بومــی سیســتان، رو بــه انقــراض نهــادن گاو 
ــت  ــطه فعالی ــه واس ــب آن ب ــای متعاق ــتی و ناامنی ه ــتانی، تنگدس سیس
قاچــاق مــواد مخــدر و گروه هــای تروریســتی، مهاجــرت گســترده 
سیســتانیان بــه مناطــق شــمالی ایــران و زوال روزافــزون صنایــع دســتی 

سیســتان شده اســت.

گفتنــی اســت تــاالب بین المللــی هامــون ســومین دریاچــه بــزرگ ایران 
ــی  ــاالب بین الملل ــن ت ــه، هفتمی ــه ارومی ــزر و دریاچ ــای خ ــس از دری پ

ــت. ــران اس ــت کره در ای ــای زیس ــی از ذخیره گاه ه ــان و یک جه

تهیه و تدوین: فرانک مسعودی
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مقاومت دارویی به انگل ها در طیورمقاومت دارویی به انگل ها در طیور
مقاومــت در برابــر یــک درمــان عمــده نشــان دهنــده یــک تهدیــد جهانــی جدیــد و نامحــدود 
بــرای تمامــی تولیدکننــدگان طیــور در اقصــی نقــاط دنیاســت، امــا تحقیقــات و کشــف راه حــل 

هــای جدیــد در حــال انجــام اســت.

ــرای  ــدی ب ــی ج ــک نگران ــون ی ــرغ و بوقلم ــکاریدیا – در م ــای آس ــاً از گونه ه ــرد – عمدت ــرم گ ــت ک عفون
ســال ها در سراســر جهــان بــوده اســت. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل تشــخیص مقاومــت در برابــر تنهــا درمــان کــرم 
زدایــی موجــود بــرای اســتفاده در ایــاالت متحــده و برخــی کشــورهای دیگــر )فنبنــدازول، FBZ( در گونــه اصلــی 

آســکاریدیا کــه بوقلمــون هــا را انگلــی مــی کنــد، وضعیــت بســیار وخیــم تــر شــده اســت.

در حالــی کــه تحقیقــات بــرای کشــف ژن مقــاوم در ایــن گونــه در حــال انجــام اســت، خبرهــای خوبــی نیــز 
از درمان هــای جایگزیــن گیاهــی بالقــوه بــرای کرم هــای طیــور غیرمقــاوم و مقــاوم در انــواع مختلــف بــه گــوش 

مــی رســد.

)Ascaridia galli( تاثیر آسکاریدیا گالی

ابتدا نگاهی دقیق تر به کرم های گردی که بر طیور تأثیر می گذارند می اندازیم.

 آســکاریدیا گالــی در جوجه هــا و *آســکاریدیا دیســی میلیــس )A. dissimilis(در بوقلمون هــا مشــترک اســت، 
امــا ایــن گونه هــا اثــرات منفــی مشــابهی از جملــه اســهال، کم آبــی، توقــف رشــد، کاهــش وزن، کاهــش مصــرف 
ــه طــور  ــا ب ــا حــدی ی خــوراک و کیفیــت پاییــن تخم مــرغ ایجــاد می کننــد. عفونــت هــای شــدید کــرم هــا ت

کامــل روده کوچــک را مســدود مــی کنــد.

)Ascaridia dissimilis( * یــا A. dissimilis شــایع تریــن انــگل نماتــد روده کوچــک بوقلمــون هــا اســت کــه تــا 
100% گلــه هــا را آلــوده کــرده اســت. بــار بــاالی کــرم مــی توانــد باعــث آنتریــت نکــروزه شــود کــه منجــر بــه 

مــرگ و میــر بــاال در گلــه هــا مــی شــود.

ــه  ــه FBZ در A. dissimilis در بوقلمــون هــا در ایــــاالت متحــده ابتــدا توســط تیمــی ب تشــخیص مقاومــت ب
سرپرســتی دکتــر

 )Ray M. Kaplan( در دانشــگاه جورجیــا انجــام مــی شــد، امــا اکنــون اســتاد انــگل شناســی در دانشــگاه ســنت 
جــورج در گرانــادا ایــن مهــم را بــر عهــده گرفتــه اســت

Drug resistance in poultry parasites

 

جرالــد زیرینتونــدا، دانشــجوی دکتــرا، گیاهــان مختلــف 
را از نظــر خــواص ضــد انگلــی بررســی مــی کنــد. عکــس: 

Gerald Zirintunda

 Resistance to a major treatment represents a new and unquantified
 global threat to poultry producers, but exploration of new solutions
.is underway
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ــوده  ــای آل ــی در گروه ه ــی ضعیف ــدازول، FBZ( کارای ــه )فنبن ــا مشــاهده اینک ــی ب ــت داروی  مقاوم
ــدگان دارد، شناســایی شــد.  پرن

از نظــر میــزان مقاومــت در سراســر ایــاالت متحــده و فراتــر از آن، کاپــالن توضیــح مــی دهــد کــه 
او و تیمــش تنهــا شــواهد قطعــی از مقاومــت را در دو مزرعــه از پنــج مزرعــه ای کــه آزمایــش کردنــد 
بــه دســت آوردنــد، امــا ایــن تحقیــق بــه ســادگی نشــان داد کــه مقاومــت بــه فنبنــدازول احتمــاالً در 
سراســر صنعــت بوقلمــون ایــاالت متحــده رایــج اســت. وی گفــت: در اروپــا، تــا جایــی کــه مــی دانــم 

هنــوز مقاومتــی گــزارش نشــده اســت، امــا ممکــن اســت در آنجــا نیــز وجــود داشــته باشــد.

تست مقاومت

در ایــن مرحلــه، هیــچ راه عملــی یــا موثــری بــرای تعییــن میــزان مقاومــت فنبنــدازول وجود نــدارد. 
کاپــالن و تیمــش قصــد داشــتند یــک آزمایشــگاه مولکولــی ایجــاد کننــد کــه بتوانــد بــه راحتــی ایــن 

میــزان مقاومــت را بررســی کننــد، امــا در حــال حاضــر ایــن امــکان وجــود نــدارد. ایــن بــدان 
معناســت کــه مقاومــت را فقــط مــی تــوان از طریــق آزمایــش 

ــر  ــه پ ــخیص داد ک ــت تش ــای عفون ه
زحمــت و پرهزینــه هســتند.

ــی  ــش مولکول ــاص، آزمای ــور خ ــه ط ب
امکان پذیــر  هنــوز  مقاومــت  بــرای 
 A. مقــاوم  کرم هــای  زیــرا  نیســت، 
جهش هــای  از  هیچ یــک   dissimilis
معمــول در آنچــه بــه عنــوان ژن هــای بتــا 
توبولیــن شــناخته می شــوند را ندارنــد؛ 
آزمایش هــای  ایجــاد  کــه  جهش هایــی 
مقاومــت در ســایر گونه هــای کــرم را نســبتاً 

ــت. ــرده اس ــاده ک س

 

مــی تواننــد باعــث انســداد جزئــی یــا کلــی دســتگاه توضیــح عکــس: عفونــت هــای شــدید 
 Ray M. Kaplan :گــوارش شــوند. عکــس

احتمــاالً ســال ها طــول می کشــد تــا جهش هــای مســئول مقاومــت A. dissimilis پیــدا شــوند، زیــرا 
ژنــوم بســیار بــزرگ اســت و فرآینــد پیچیــده ای اســت. کاپــالن مــی گویــد: »دکتــر جــی بــی کالینــز 
اکنــون در دانشــگاه نــورث وســترن در آزمایشــگاه دکتــر اریــک اندرســن روی ایــن موضــوع کار مــی 
کنــد، امــا ایــن تحقیــق فقــط جنبــه ژنتیکــی را بررســی مــی کنــد تــا بتوانیــم بفهمیــم چــه چیــزی 
باعــث مقاومــت مــی شــود و ســپس یــک آزمایــش تشــخیصی ایجــاد کنیــم. تولیدکننــدگان همچنــان 

بــه روشــی مطمئــن بــرای درمــان ایــن کرم هــای مقــاوم نیــاز دارنــد.«

دو  داروی دیگــر بــه جــز FBZ وجــود دارد کــه مــی توانــد کــرم هــای گــرد مقــاوم بــه FBZ را درمــان 
کنــد، امــا همانطــور کــه کاپــالن توضیــح مــی دهــد، هیــچ کــدام مــورد تاییــد FDA بــرای اســتفاده در 
طیــور نیســتند و در فرموالســیون هــای طراحــی شــده بــرای تجویــز در طیــور قــرار ندارنــد، بنابرایــن 
ارائــه صحیــح آنهــا دشــوار اســت. او می گویــد: »ارائــه ضعیــف منجــر بــه کنتــرل ضعیــف  و همچنیــن 
ســرعت گســترش مقاومــت در برابــر آن داروهــا می شــود«. »ایــن موضــوع نیازمنــد ســرمایه گــذاری در 
تحقیقــات بــرای دســتیابی بــه گزینــه هــای مبتنــی بــر شــواهد اســت، بنابرایــن هیــچ عصــای جادویی 

ــدارد.«  وجود ن

یک مشکل جدی دیگر

تیم دکتر کاپالن در تحقیقات خود، متوجه موضوع نگران کننده دیگری شدند. 

آنهــا مقاومــت دارویــی در ناقــل بیمــاری »جــوش ســر ســیاه« پیــدا کردنــد، بیمــاری بســیار جــدی 
در بوقلمــون و همچنیــن بیمــاری کــه بــر ســالمت و بهــره وری جوجــه هــا تأثیــر مــی گــذارد. جــوش 
ســر ســیاه ناشــی از تــک یاختــه ای اســت کــه توســط کــرم گــرد Heterakis gallinarum  منتشــر مــی 

شــود و کنتــرل ایــن پاتــوژن بــه کنتــرل کــرم متکــی اســت.
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داروهای گیاهی ضد کرم

در همیــن حــال، تحقیقاتــی در مــورد عصاره هــای گیاهــی مختلــف وجــود دارد کــه ممکــن 
ــرای کنتــرل کرم هــای کرمــی طیــور، از جملــه آن هایــی کــه  اســت فرصت هــای جدیــدی را ب
در برابــر داروهــای مصنوعــی مقاومــت نشــان می دهنــد، ارائــه دهــد. ایــن موضــوع در مقالــه ای 
کــه در اوایــل ســال 2022 توســط تیمــی در اوگانــدا منتشــر شــد، از جملــه جرالــد زیرینتونــدا، 
دانشــجوی دکتــرا زیــر نظــر دکتــر جیمــز آکای اوکــی در کالــج دامپزشــکی و امنیــت زیســتی 

دانشــگاه میکــرر ) Makerer(، مشــخص شــده اســت.

آنهــا توضیــح مــی دهنــد کــه اقبــال بــه داروهــای گیاهــی ضــد کــرم در حــال افزایــش اســت، 
زیــرا بــی خطرتــر از درمــان هــای شــیمیایی بــه نظــر مــی رســند و برخــی از آنهــا مــی تواننــد 

بــه انــدازه، یــا بیشــتر از داروهــای شــیمیایی، موثــر بــوده و در عیــن حــال ارزان تــر هســتند.

گیاهــان از طیــف وســیعی از گونه هــا، ترکیبــات متنوعــی تولیــد می کننــد کــه بالقــوه ضــد 
کــرم هســتند. بــه عنــوان مثــال، نشــان داده شــده اســت کــه اســیدهای فنولیــک در گونــه هــای 
ــدا  ــر مســیرهای ســیگنالینگ ســلول کــرم و حالــت ژن تأثیــر مــی گــذارد. زیرینتون Brassica ب
توضیــح می دهــد کــه گزینه هــای دیگــری نیــز می تواننــد در لیســت کاندیداهــای گیاهــی قــرار 
بگیرنــد کــه بــه عنــوان مــاده مؤثــره در دیگــر حیوانــات پیشــنهاد شــده  ولــی هنــوز بــه طــور 

ــی در طیــور آزمایــش نشــده اند. تجرب

بــه هــر روی، هنــوز تحقیقــات زیــادی بایــد انجــام گیــرد، زیــرا اگرچــه عصاره هــای گیاهــی 
ارزان، مؤثــر و در دســترس هســتند، امــا درجــه اثربخشــی آنهــا ناشــناخته و برخــی ممکن اســت 

ســطوح ســمیتی داشــته باشــند کــه بــر ســالمت پرنــده تأثیــر بگذارنــد.

زیرینتونــدا  و همکارانــش خاطرنشــان کردنــد کــه ترکیبــات فیتوشــیمیایی ترکیبــات دارویــی 
گیاهــی بســیار متغیــر اســت.

بــا ایــن حــال، نشــان داده شــده اســت کــه برخــی از مخمرهــا و گیاهــان دارویــی ضــد کــرم 
حتــی در برابــر کــرم هــای مقــاوم بــه آلبنــدازول نیــز موثــر هســتند، امــا اثربخشــی بالقــوه در 
برابــر ســایر اشــکال مقاومــت دارویــی و همچنیــن ســمیت بالقــوه ایــن ترکیبــات هنــوز شــناخته 

نشــده اســت.

زیرینتونــدا می گویــد: پــروژه مــا امســال ســمیت برخــی از داروهــای گیاهــی ضــد کــرم را در 
موش هــای آلبینــو سوئیســی مطالعــه خواهــد کــرد.

ایجاد نسل جدیدی از ضد کرم ها

ــای  ــرم ه ــای موجــود ضــد ک ــش جایگزین ه ــه آزمای ــاز ب ــه »نی ــد ک وی خاطرنشــان می کن
گیاهــی، نانــو ضــد کرم هــا، ترکیبــات طبیعــی- ســنتتیک و ترکیب هــای طبیعــی مختلــف در 
ــواع مقاومت هــای ضــد کــرم و همچنیــن مطالعــه رونــد گســترش مقاومــت در ســطح  ــر ان براب

مولکولــی بــرای هدایــت ســاخت نســل جدیــد ضــد کــرم 
هــا وجــود دارد. 

ــد: عواملــی کــه طیــور را  ــدا همچنیــن می گوی زیرینتون
ــت  ــر عفون ــی در براب ــور طبیع ــه ط ــا ب ــازد ت ــادر می س ق
کرمــی مقاومــت کنــد نیــز در تولیــد طیــور مهــم اســت. 
ــرورش و مســکن مناســب  ــه، پ ــل شــامل تغذی ــن عوام ای

اســت.

 

Treena Hein Correspondent
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مقالــه پیــش رو، پژوهشــی آکادمیــک در حــوزه شــناخت حفاظــت از محیــط 
ــته  ــه رش ــاری ب ــور انص ــم منص ــه قل ــه ب ــت ک ــتان اس ــران باس ــت در ای زیس
تحریــر کشــیده شــده و در چنــد قســمت تقدیــم نــگاه شــما خواننــدگان گرامی 

خواهــد شــد.

قســمت اول ایــن مقالــه در شــماره 24۶ همیــن مجلــه در صفحــات 27 تــا 31 و قســمت 
ــا 31 درج شــده و در دســترس اســت.  ــاه در صفحــات 30 ت ــز در شــماره 249 مهرم دوم نی

اینــک قســمت ســوم را بخوانیــد:

ــا آن، نظــرات متفــاوت و گاه متضــادی  ــاره زرتشــت و متــون دینــی مرتبــط ب گرچــه درب
وجــود دارد بــه گونــه ای کــه بعضــی هــا بــدون مطالعــه عمیــق و علمــی، وجــود آن را انــکار و 
ایــن دیــن پــر طرفــدار عهــد باســتان را افســانه مــی خواننــد اما بایــد گفــت؛ »بزرگترین ســند 
دربــاره زرتشــت، گاثاهــا یــا ســرودهای وی مــی باشــد. از ایــن ســرودها کــه بــا زبانــی بســیار 
ــی ژرف در فکــر و  ــام و نشــان و آمــوزش هــا و ایجــاد یــک دگرگون کهــن گفتــه شــده، از ن

اندیشــه دینــی و اجتماعــی آن عصــر آگاه مــی شــویم.«

ــی طبــق مطالعــات  ــز اختــالف نظــر وجــود دارد، ول ــان زندگــی زرتشــت نی ــورد زم در م
انجــام شــده، زمــان حیــات ایــن پیامبــر نیــک گفتــار، نیــک کــردار و نیــک پنــدار بــه پیــش 
ــوده و  ــران آن زمــان ب از هــزاره اول قبــل از میــالد مــی رســد. خاســتگاه وی نیــز، خــاور ای
برخــی حــدود بلــخ را خاســتگاه زرتشــت مــی داننــد، بــا ایــن وجــود، در اوســتا زادگاه زرتشــت 
»ایــران ویــچ« آمــده اســت. بنابــه تحقیقــات انجــام شــده، ایــن مــکان در شــمال شــرقی ایران 
و حــدود خــوارزم بــوده اســت.دین  زردشــت دینــی اســت کــه در آن عناصــر طبیعــی مــورد 
توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه، بــه طــوری کــه نمــی بایســت، آب، خــاک، بــاد، آتــش را آلــوده 
نمــود و آلــوده کــردن ایــن عناصــر نــزد زردشــتیان جــزء گناهــان بــزرگ محســوب می شــود.

همــان طــوری کــه گفتــه شــد؛ لیــن وایــت در مقالــه معــروف خــود آورده اســت: ادیــان غیر 
ابراهیمــی از جملــه دیــن زردشــت موضــوع طلــب بخشــایش از حیوانــی کــه حتــی بــه دالیــل 

موجــه و ناگزیــر از ســوی انســان آزار مــی بیننــد را مطــرح مــی کنــد.

ــورد  ــی در م ــان ابراهیم ــا ادی ــی ب ــر ابراهیم ــان غی ــاوت ادی ــز و تف ــن تمای ــت همچنی وای
 pan( طبیعــت، محیــط زیســت و حیوانــات را بــه عنــوان تکیــه و اعتقــاد بــه روان منــد انــگاری

psychicism( در مقابــل انســان مــدار انــگاری پیــش مــی کشــد.

مبانی نظری دین زرتشت در باره محیط زیست 

ــد آب،  ــی همانن ــی طبیع ــودن عناصــر اصل ــدس ب ــر مق ــن زرتشــت ب ــد دی ــز تاکی ــه ج ب
خــاک، آتــش و بــاد، بــه تولــد زرتشــت کــه موجــب شــادمانی گیاهــان و آبهــا گردیــده اســت 
ــه  ــه گاه زایــش و نشــو و نمایــش آبهــا و گیاهــان شــادمان شــدند. ب اشــاره شــده اســت. »ب
ــه گاه زایــش و نشــو و نمــای او، همــه آفریننــدگان  ــد، ب گاه نشــو و نمایــش گیاهــان بالیدن
ســپنتا مینــو بــه خــود مــژده رســتگاری دادنــد. )اینچنیــن(: خوشــا بــه مــا کــه آذربانــی زاده 

مبانی نظری و اندیشه های حفاظت ازمبانی نظری و اندیشه های حفاظت از
 محیط زیست در ایران باستان  محیط زیست در ایران باستان )قسمت سوم()قسمت سوم(
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شــد.  )رضــی، هاشــم: اوســتا، گاثاهــا، یســنا، یشــت هــا، ویســپرد و خــرده اوســتا، بهجــت، 
تهــران، 137۸(

بــه عبارتــی پیونــد دادن تولــد زرتشــت و شــادمانی آبهــا و گیاهــان، پیامــی اســت کــه به 
روشــنی نشــان مــی دهــد محیــط زیســت بــه ویــژه آب و گیاهــان در ایــن دیــن اهمیــت 
ــان  ــرورد و برایم ــا بپ ــش م ــر کار و کن ــر اث ــه ب ــده ک ــن را آفری ــن زمی ــد ای دارد. »خداون

شــادی و نیــک بختــی پدیــد آورد.« )رضــی، هاشــم، اوســتا، ص 5۸(

همچنیــن اهمیــت موضــوع محیــط زیســت در عهــد باســتان و در دوره هخامنشــیان تــا 
آنجاســت کــه در ســنگ نوشــته هــای بــه جــا مانــده از ایــن دوره بــه عنــوان ســندی انــکار 
ــد، زمیــن را  ــزرگ اســت اهورامــزدا، کــه آســمان را آفری ــر آمــده اســت. »خــدای ب ناپذی

آفریــد و بــرای مــا در ایــن زمیــن شــادی را مقــرر داشــت.« )همــان منبــع(

نگــرش اهمیــت محیــط زیســت و بهــره گیــری صحیــح از زمیــن بــه اشــکال مختلــف 
در ســرودهای گاثاهــا آمــده اســت. »وظیفــه مــردم آن اســت کــه بــا همــه جدیــت بــه کار 
و کوشــش از راه راســتی و درســتی بپردازنــد و کشــت و زرع نماینــد و نعمــت را بیفزاینــد. 
بــر اســاس چنیــن شــیوه و روشــی اســت کــه پســندارمز )زمیــن( پناهگاه آســایش بخشــی 
بــرای مــردم مــی شــود، زندگــی نــو مــی شــود، بــه جــای تشــویش و گرســنگی و خانــه 
بــه دوشــی و جنــگ و ظلــم و بیــداد... آرامــش و ســیری و خانمــان خــوب، صلــح و آرامــش 

برقــرار گــردد. )همــان منبــع، گاثاهــا ص 70، ســروده 4۸ بنــد 5 (

در ســروهای زردشــت بــه کــرات در مــورد بهزیســتی و بهتــر زیســتن از نظــر تــن و روان 
ســخن بــه میــان آمــده اســت. از جملــه در بخــش ســوم گاثــا از اهورامــزدا مــی خواهــد 
ــرای تــو و پیــروان آئیــن زردشــتی  آنانــی کــه زمیــن را خــوار مــی دارنــد زمینــی کــه ب
بســی گرامــی اســت را جــز زیانــکاران بــه شــمار آورد و از قــول زردشــت آمــده اســت کــه 

»ایــن زمیــن )ســپندارمز( نیــک ســودمند را گرامــی مــی دارم«. )همــان، ص 19-1۸(

دامنــه توجــه زرتشــت بــه محیــط زیســت وســیع و همــه شــمول اســت و بــرای مقــدس 
برشــمردن عناصــر محیــط زیســت از آنــان همپــای ایــزدان یــاد می کنــد. در تمام ســرودها 
و متــون بــر جــای مانــده از ایــران باســتان بــر انســان پــاک و ســرزمین پــاک غیرآلــوده 
تاکیــد شــده اســت و در بخــش هــای مختلــف اوســتا از جهانــی ســتایش شــده کــه زاینده، 

بالنــده و پــاک اســت. 
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ــه )مــی  ــت هــای پنجگان ــر عبــاس منوچهــری (دالل ــه دکت طبــق نظری
تــوان گفــت آنچــه در مــورد پاکــی جهــان هســتی و محیــط زیســت، عناصر 
طبیعــی و زمیــن پــاک در عهــد باســتان و بــه اســتناد دیــن زرتشــت آمــده 
اســت، از داللــت هــای بنیــادی اســت کــه یــک ســاختار فکــری را ترســیم 
ــران  ــی ای ــای اجتماع ــون هنجاره ــی چ ــت های ــا از آن، دالل ــد ت ــی کن م

باســتان را بــر پایــه ایــن بنیادهــای دینــی تعریــف نمایــد.

جــاری و ســاری کــردن ایــن هنجارهــا در الیــه هــای مختلــف طبقــات 
اجتماعــی دوران هــای تاریخــی از آریایــی هــا گرفتــه تــا سلســله هــای ماد، 
هخامنشــی، اشــکانیان و ساســانیان، بــه عرصــه داللت هــای راهبــردی برای 
اداره امــور مملکــت، تقویــت اقتصــاد کشــور بــر پایــه حفــظ عناصــر محیــط 
زیســت و احتــرام بــه آن، همچنیــن تامیــن نیازهــای غذایــی لشــکریان انبوه 
و ســازمان یافتــه بخصــوص در دوره هــای اول ساســانیان و تامیــن معــاش 
و غــذای آنــان کــه الزامــا خــود تولیــد کننــده نبودنــد فراروییــد و بــه ایــن 
ــک امپراطــوری  ــور ی ــه راهبردهــای اداره ام موضــوع پاســخ داد کــه چگون

بــزرگ در ســاختار فرمانروایــی و حکمرانــی عمــل مــی شــده اســت.

ــط  ــه حفــظ محی ــاد ب ــه اعتق ــر پای ــی ب ــای حکمران ــر راهبرده ــالوه ب ع
زیســت و عناصــر تشــکیل دهنــده آن ماننــد احشــام، باغــات و آب و خــاک 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه حفــظ پیونــد میــان اقــوام مختلــف بــا 
زبــان هــای گوناگــون، شــرایط تاریخــی، موقعیــت هــای متفــاوت و حتــی 
ــا  ــا آمــوزه هــای دینــی اعــم از زرتشــتیان ی ــی ب اختالفــات شــدید طبقات
مانویــان در یــک رفتــار یکســان، هــم جهــت، ملــی و سراســری امــکان پذیر 
ــر عبــاس منوچهــری تحــت  ــوده اســت. یعنــی در چارچــوب آنچــه دکت ب
عنــوان داللــت کاربــردی و عملکــردی، دســته بنــدی کــرده اســت انجــام 

شــده.

گفتنــی اســت مانویــان کــه مروجیــن دیــن مــزدک بودنــد، در یــک دوره 
کوتــاه تــا مقــر حکومــت قبــاد پادشــاه مقتــدر ساســانی نیــز نفــوذ کردنــد 
ولــی بــا تحریــک موبــدان زرتشــتی بــه دســت قبــاد کــه ظــن گرایــش وی 
بــه دیــن مزدکــی مــی رفــت و اســتفاده  عمومــی از زنــان را بــه او منتســب 
کــرده بودنــد و بــه ایــن اتهــام مــورد خشــم اشــراف بــود، قتــل عــام شــدند. 

بــا ایــن توصیــف در بخــش هــای مختلف اوســتا، 
عناصــر طبیعــی ســتایش شــده و مــورد توجــه قــرار 

ــت. گرفته اس

کتــاب دیگــری کــه متــن آن از ایــران باســتان بر 
جــای مانــده اســت »مینــو خــرد« اســت کــه در آن 
ســوال شــده، کــدام زمین شــادتر اســت و در پاســخ 
ــی  ــادمان زمین ــن ش ــده: نخســتین زمی ــن آم چنی
اســت کــه مــرد پارســا در آن زندگــی کنــد، دو دیگر 
زمینــی اســت کــه در آن آتشــکده هــا ســازند، ســه 
دیگــر آنجــا کــه در آن گاوان و گوســفندان خوابنــد، 
چهــارم زمینــی کــه در آن کشــاورزی کننــد، 
ــکار  ــوران زیان ــه جان ــه در آن الن ــی ک پنجــم زمین
را در آن ویــران ســازند، ششــم زمینــی کــه آمــد و 
شــد نیــکان و نیایــش یــزدان در آن باشــد، هفتــم 
زمیــن ویرانــی کــه آبــاد کننــد، هشــتم زمینــی کــه 
از آن بــدان بــه دارایــی نیــکان درآیــد، نهــم زمینــی 
کــه از بــر و حاصــل آن در راه یــزدان بــه نیــکان و 
ارزانیــان )مســتحقان( بهــره رســانند، دهــم زمینــی 
کــه در آن زوهــر و ســتایش کننــد.  )ابراهیــم نیــا، 
ــران باســتان،  رضــا، اهمیــت محیــط زیســت در ای

تاریــخ پژوهــی، 13۸3، شــماره 20(

ــظ  ــاختار حف ــا س ــه ب ــت ک ــز اهمی ــه حائ نکت
ــای  ــرت دارد و در اندیشــه ه ــط زیســت مغای محی
ــده اســت، آنجاســت کــه  ــدرج در مینوخــرد آم من
گفتــه مــی شــود: »پنجــم زمینــی کــه در آن النــه 
ــه  ــن توصی ــران ســازند«، ای ــکار را وی ــوران زیان جان
کاربــردی بــدون پایــش بــر آن، مــی توانــد آســیب 

ــا  ــط زیســت وارد ســازد، ام ــه محی ــای جــدی ب ه
نوعــی دوگانگــی میــان پاکــی و ناپاکــی در اندیشــه 
ــرده  ــی ک ــل م ــتان عم ــد باس ــتی عه ــای زرتش ه
ــرای حفــظ  ــه ای کــه مــی خواهــد ب اســت؛ دوگان
پاکــی، ناپاکــی را در عرصــه محیــط زیســت و 

ــرد.  ــن بب ــت از بی طبیع

ــن آزرده  ــورد زمی ــن، در م ــن مت ــه همی در ادام
ســوال مــی شــود و مینــو خــرد چنیــن پاســخ مــی 
ــد(  ــی ب ــه دوزخ )زندگ ــی ک ــت زمین ــد: »نخس ده
ــرد  ــه م ــی ک ــر زمین ــود، دو دیگ ــاخته ش در آن س
)مــردم( پــاک و بــی گنــاه در آن کشــته شــود، ســه 
ــی  ــدکار زندگ ــردم ب ــه در آن م ــی ک ــر زمین دیگ
ــردار در آن  ــه و م ــه الش ــی ک ــم زمین ــد، شش کنن
دفــن شــود، هشــتم زمینــی کــه از آن بــدان رســد، 
ــم  ــازند، ده ــران س ــه وی ــی ک ــن آبادان ــم زمی نه
زمینــی کــه در آن شــیون و مویــه کننــد. )همــان 

منبــع(
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ــه  ــه گفت ــه ب ــداد( ک ــتان )وندی ــران باس ــر ای ــن دیگ ــون که در مت
ــورد  ــون پیــش از زرتشــت اســت در م ــران باســتان، از مت ــان ای محقق
ــی  ــن، زمین ــادترین زمی ــتین ش ــت: نخس ــده اس ــن آم ــادترین زمی ش
ــده رمــه هــا  ــدان مهــر، دارای چــراگاه و رام دارن اســت کــه در آن موب
را ســتایش کننــد، زمینــی کــه مــرد پرهیــزگار خانــه بســازد و آتــش 
ــزار  ــگ و اب ــتور و س ــف س ــد و آرد و عل ــفند و زن و فرزن و گاو و گوس
زندگــی خــوش در آن بســیار باشــد... زمینــی کــه در آن بیشــترین غلــه 
و ســبزی و کشــاورزی باشــد و زمیــن خشــکی کــه از آن آب برآورنــد 
یــا باتالقــی کــه آن را خشــک ســازند. )حســنی، محمدعلــی، وندیــداد، 

ــی جــا، 1357، ص 22( ــه ب ــه صحیف مطبع

ــی پرســتش طبیعــت  ــه شــود ســنت فکــری و دین الزم اســت گفت
پیــش از ظهــور زرتشــت و در میــان آریایــی هــا رواج داشــته اســت و 
آنــان بــرای عناصــر اصلــی طبیعــت کــه وجودشــان در زندگــی روزمــره 
ــد و  و بقــای آدمــی تاثیــر داشــته نگهبــان و ایــزدی قــرار مــی داده ان
در متــون یــا ســنگ نبشــته هــای بــر جــای مانــده از قــوم آریاییــان، 
ــاه،  ــرام، آذر، وات، م ــا، به ــر، آناهیت ــون مه ــی چ ــام های ــا ن ــان ب خدای
ــزد  ــری ای ــداد دیگ ــمان و تع ــوم، آس ــن، ه ــتارگان، زمی ــید، س خورش

ــوده اســت. ــان ب وجــود داشــته کــه مــورد ســتایش آن

در ایــن میــان، اســتعاره هــای مختلــف میــان اعضــای بــدن، طبیعــت 
و عناصــر محیــط زیســت و طبیعــی نشــانه هــای آشــکاری از تقدیــس 
و ســتایش پدیــده هــای محیــط زیســتی اســت کــه ایرانیــان باســتان 

گرامــی مــی داشــته نــد و بــه آنــان اعتقــاد داشــته انــد.

»اگــر کســی در اندیشــه بهزیســتی و خوشــبختی بــرای مــردم جهان 
باشــد نمــی توانــد از اندیشــه بهــی و نیکــی جانــوران و گیاهــان و زمیــن 
و جهــان دور گــردد. )جنیــدی، فریــدون: حقــوق بشــر در جهــان امــروز 

و حقــوق جهــان در ایــران باســتان، نشــر بلــخ، تهــران، 137۸،ص 22( 

در ایــران باســتان و اندیشــه و فرهنــگ عمومــی هیــچ دالیــل، قرائــن 
یــا نوشــته و آثــاری بــه دســت نیامده اســت کــه انســان را تفکیک شــده 
ــرای انســان جایگاهــی  از طبیعــت و محیــط زیســت تعریــف کنــد و ب
ــد در  ــل موجــه بتوان ــدون دلی ــد و شــرط و ب ــی قی ــه ب ــل شــود ک قائ
عرصــه محیــط زیســت تصــرف داشــته و اختیــارات فرمانروایــی بــه او 

اعطــا شــده باشــد.

ــا شــادمانی زندگــی   ایرانیــان باســتان، شــادی مردمــان را همــراه ب
ــوران و گیاهــان و زمیــن و جهــان مــی خواســتند. )همــان  ــرای جان ب
منبــع، ص 17( بــه عبارتــی روح دیــن زرتشــت در قالــب گاثاهــا و ســایر 
متــون باقــی مانــده، انســان، موجــودات و عناصــر طبیعــی جهــان را الزم 
و ملــزوم و کل هســتی را بــه مثابــه یــک چرخــه زنجیــره وار مرتبــط بــا 
یکدیگــر مــی دانســتند کــه اگــر خللــی در یکــی از)حلقــه هــای( ایــن 
ــه وجــود آیــد کل چرخــه دچــار مشــکل خواهــد شــد.  زنجیــره هــا ب

)ابراهیــم نیــا، رضــا، تاریــخ پژوهــی، 13۸3، شــماره 20، ص 11۸(

نگهبانــان  امشاســپندان،  و  ایــزدان 
زیســت  محیــط  عناصراصلــی 

ــه  ــود ک ــی خ ــاب پژوهش ــهوفر در کت ــوزف ویس ی
ــا  ــالد ت ــش از می ــال پی ــتان را از 550 س ــران باس ای
ــه در  ــنادی ک ــاس اس ــر اس ــالد ب ــس از می ۶50 پ
ــا ســنگی،  ــوح هــای ســفالی ی ســنگ نبشــته هــا، ل
مهرهــا، ســکه هــا، ظــروف نقــره ای و تزئینــی، 
ــر  ــه رشــته تحری ــه باســتانی ب ــا و ابنی ســاختمان ه
کشــیده اســت، بــه ســنگ نبشــته هــای داریــوش و 
ــرد  ــی گی ــد و نتیجــه م ــی کن خشایارشــاه اشــاره م
ــود  ــی خ ــتگاه آریای ــر خاس ــاهان ب ــن پادش ــه ای ک
تاکیــد دارنــد و عــالوه بــر آن از اهورامــزدا بــه عنــوان 
ــان و خــط  ــد و زب ــی گوین ــان ســخن م ــزد آریایی ای
خــود را آریایــی مــی نامنــد. امــا همچنیــن در متــون 

زرتشــتی، از ایــزدان و امشاســپندانی یــاد مــی شــود 
کــه هــر کــدام در ارتبــاط بــا یکــی از عناصــر اصلــی 
طبیعــی و محیــط زیســتی نامگــذاری شــده تــا ایــزد 

ــان آن عنصــر باشــد. نگهب

ــاورزی و  ــی از کش ــمی و دین ــت رس حمای
ــاورزان  کش

عــالوه بــر ســنبل هــای ایــزدی بــرای نگهبانــی از 
عناصــر محیــط زیســت، سیاســت رســمی حکمرانــی 
نیــز صراحتــا از کشــاورزی کــه موجــب تقویــت 
اقتصــاد کشــور مــی شــود حمایــت مــی کنــد. یــوزف 
ویســهوفر در کتــاب خــود بــا اشــاره بــه پیــام ســنگ 
نبشــته هــا از جملــه بیســتون و تخــت جمشــید مــی 
نویســد: شــاه بــزرگ نماینــده قانــون و نظــم، حامــی 
مالــکان زمیــن و کشــاورزان اســت. کســانی را کــه بــه 
او وفــادار باشــند پــاداش مــی دهــد و پیمــان شــکنان 

را مجــازات مــی کنــد.

ــوزف  ــران باســتان، ی در متــن پژوهشــی کتــاب ای
ویســهوفر آمــده اســت: »وقتــی شــاه بــزرگ در پارس 
مســافرت مــی کــرد، هــر پارســی بنــا بــه وســع خــود 
هدیــه ای بــه او تقدیــم می داشــت. امــا اگر پارســیان 
بــه مزرعــه داری و کشــاورزی مشــغول بودنــد، هدیــه 
هــای تجملــی یــا چیزهــای بســیار گرانبهــا بــه شــاه 
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تقدیــم نمــی کردنــد، بلکــه پیشــکش هــای آنهــا را یک 
گاو، یــک گوســفند، غــالت یــا حتــی شــراب تشــکیل مــی 
داد. هنــگام ســفر شــاه، ایــن پیشــکش هــا هدیــه تلقــی 
مــی شــد و او نیــز آنهــا را بــه عنــوان هدیــه مــی پذیرفــت. 
امــا کســانی کــه تنگدســت تــر بودنــد، شــیر، خرمــا، پنیر، 
یــا بــر حســب فصــل، میــوه تقدیم مــی کردنــد و دیگــران، 

میــوه هــای نوبرانــه زمیــن خــود را اهــدا مــی کردنــد. 

کشــاورزی هنــگام ســفر اردشــیر شــاه در پــارس، ســبد 
ــی  ــرت زده از بزرگ ــاه حی ــرای او آورد. ش ــار ب ــی ان بزرگ
انارهــا از او پرســید: »ایــن میــوه هــا را از کــدام بــاغ چیــده 
ای و بــرای مــن هدیــه آورده ای؟« کشــاورز پاســخ داد کــه 
از بــاغ خــود چیــده و بــرای خرســندی شــاه آورده اســت. 
ــزد  ــه لطــف ای ــت: » ب ــس داد و گف ــا را پ ــه ه ــاه هدی ش
مهــر، بــه عقیــده مــن ایــن مــرد بــا پشــتکاری کــه دارد 
ــد  ــزرگ و نیرومن ــت کوچکــی را ب ــد دول ــی توان ــی م حت

ســازد!«

ایــن ســند پژوهشــی برگرفتــه از کتــاب »ایــران 
ــر ویســهوفر آشــکار مــی ســازد کــه در دوره  باســتان« اث
ــته  ــود داش ــه وج ــازمان یافت هخامنشــیان، کشــاورزی س
ــادآور  ــن ی ــت. همچنی ــوده اس ــاهان ب ــه ش ــورد توج و م
ــه  ــر کشــاورزی ب ــن پژوهــش ب مــی شــود کــه تاکیــد ای
ــط زیســت  ــب محی ــه تخری ــه دامن ــل اســت ک ــن دلی ای
بــر اثــر کشــاورزی، بســیار کمتــر از تخریــب کــوچ رو یــا 
گلــه چرخانــی در مراتــع، باغــات و جنــگل هاســت زیــرا 
ــل  ــز و قاب ــدی کشــاورزی، محــدود، متمرک ــت تولی فعالی
پایــش اســت و در عیــن حــال کاه و کلــش و ضایعــات آن 
ــرای خــوراک دام و احشــام مــی باشــد.  ــل اســتفاده ب قاب

ــون  ــداران در مت ــر جان ــتایش از روان و فروه س
دینــی زرتشــت 

از ســوی دیگــر متــون زرتشــتی بــرای کلیــه جانــوران، 
گیاهــان و درختــان اهمیــت زیــادی قائــل شــده، تــا جایی 
کــه بــرای آنــان حــق و حقوقــی مشــخص کــرده و از روان 

چارپایــان و ســتایش آنهــا ســخن بــه میــان آمــده اســت.

»منــش هــای آفریــد شــده را مــی ســتاییم، دیــن 
سوشــیانت را مــی ســتاییم، روان چارپایــان را مــی ســتاییم... 
ــوران  ــای جان ــدگان، فروهره ــدگان، پرن ــی، خزن ــوران آب جان
ــای دوم،  ــت ه ــم، یش ــورداوود، ابراهی ــتاییم. )پ ــی س را م

ــد 74، ص 75( ــروه 22، بن ــت، گ ــن یش فروردی

ــای اوســتا  ــه از یشــت ه ــِن برگرفت ــن مت ــی ای ــه عبارت ب
ــات، روان و  ــرای حیوان ــن زرتشــت ب ــی ســازد دی آشــکار م
فروهــری قائــل اســت کــه بایــد مــورد ســتایش قــرار گیــرد. 

منظــور لیــن وایــت تاریــخ دان کــه در ایــن پژوهــش بــه 
نظــرات او اشــاره شــد، از نــگاه روانمندانگارانــه همیــن اســت 
کــه انســان را مکلــف و ملــزم بــه رعایــت حقــوق حیوانــات و 
جانــداران مــی کنــد. ایــن موضــوع حتــی در مــورد گیاهــان 
ــی  ــک، بخش ــپارم نس ــت. »در هوس ــته اس ــود داش ــز وج نی
ــانند و  ــی رس ــان آزار م ــه گیاه ــه ب ــان ک ــاه آن ــاره گن درب
درختــان را مــی بُرنــد آمــده اســت کــه بایســتی از ایــن کار 
ــه دادگاه  ــان را ب ــرای ایــن کار آن ــد. )یعنــی ب در دادگاه ببرن

ــدون، همــان، ص 125( ــد(. )جنیــدی، فری ببرن

موضــوع رفتــار بــد انســان هــا بــا حیوانــات نیــز در ایــران 
ــز  ــا ری ــخص و ب ــورت مش ــه ص ــوده و ب ــوم ب ــتان مذم باس

ــه اســت. ــرار گرفت ــار ناپســند مــورد نکوهــش ق رفت

حیوان آزاری، گناهی بزرگ 

از ساســانیان متنــی بــه نــام پتیــت )patet( بــر جــای مانده 
ــه  ــه گنــاه نســبت ب کــه در آن آمــده اســت: »... از هــر گون
ــختی  ــکنجه و س ــا ش ــان ب ــک، از آزردن چارپای ــه نی اندیش
آنــان را کشــتن، از آب و خــوراک بازداشــتن، اســتخوان 
آنــان را شکســتن، از دزد و گــرگ نــگاه نداشــتن، از ســرما و 
گرمــای ســخت دور نداشــتن، جانــور مــاده و اســب کارزاری 
و گاو ورزا، بــره و بزغالــه و مــرغ کــرچ را کشــتن...« )ابراهیــم 
نیــا، رضــا، اهمیــت محیــط زیســت، تاریــخ پژوهــی، ســال 

ــم،13۸3 ص 120( شش

ادامه دارد...
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ــن، علیرغــم قطــع مکــرر و  اوکرای
طوالنــی مــدت بــرق در اثــر حمــالت 
موشــکی بــه چندیــن ایســتگاه 
ــد  ــور، درآم ــن کش ــرق ای ــد ب تولی
ــب  ــور کس ــادرات طی ــتری از ص بیش

ــت. ــرده اس ک

تولیــد  ام اچ پــی )MHP( بزرگتریــن 
ــن  ــرغ در اوکرای ــده م ــده و صادرکنن کنن
اســت. ایــن شــرکت در تولیــد مــرغ و 
بــه ویــژه کشــت غــالت و همچنیــن 
ــد  ــاورزی )تولی ــای کش ــت ه ــایر فعالی س
و  سوســیس  و  گوشــتی  محصــوالت 
کالبــاس و فــرآورده هــای گوشــتی آمــاده( 

دارد.  تخصــص 

ســرویس گمــرک اوکرایــن تخمیــن 
ــور  ــادرات طی ــته، ص ــال گذش ــه س زد ک
ــکا  ــون دالر آمری ــه ۸52.9 میلی ــن ب اوکرای
ــال  ــه 1۸.۶ درصــد بیشــتر از س ــید ک رس

2021 اســت.

ــزار  ــن 413 ه ــی، اوکرای ــر فیزیک از نظ
ــه مشــتریان خارجــی فروخــت کــه  ــن ب ت
ــد  ــل 10.3 درص ــال قب ــا س ــه ب در مقایس
ــدی  کاهــش داشــته اســت. بازارهــای کلی
هلنــد  اوکراینــی  مرغــداران  فــروش 
)29.۶%(، عربســتان ســعودی )25.۸%( و 

اســلواکی )7.۶%( بودنــد.

درآمــد بیشــتر در درجــه اول بــا افزایــش 
قیمــت جهانــی گوشــت جوجــه هــای 
گوشــتی تامیــن شــد. در ســال 2022، 
قیمــت مــرغ در بــازار داخلــی نزدیــک بــه 
10 درصــد افزایــش یافــت، در حالــی کــه 
قیمــت هــای صادراتــی تقریبــاً یــک ســوم 

 Ukraine earns higher revenue
from poultry exports
2023-02-08 Wednesday

 )MHP( در دسامبر 2022، 57 هزار تن مرغ تولید کرد. عکس: هانس پرینس 

ــت. ــش یاف ــه ســال 2021 افزای نســبت ب

زیــان مســتمر تولیــدگان گوشــت مــرغ 
اوکراینــی

از ســوی دیگــر، مرغــداران اوکراینــی 
مــی  رنــج  بــرق  قطــع  از  همچنــان 
ــی  ــر اجرای ــو، مدی ــرگی کارپنک ــد. س برن
ــی  ــریه محل ــه نش ــداران، ب ــه مرغ اتحادی
Zerkalo Nedeli گفــت کــه کمبــود تقریبــا 
همیشــگی بــرق در شــبکه مشــترک انرژی 
تأثیــر منفــی بــر عملیــات داشــته و قیمــت 

ــت. ــرده اس ــاال ب ــا را ب ه

او گفــت: »قطــع بــرق، تولیدکننــدگان را 
ــا در برنامه هــای تولیــد  مجبــور می کنــد ت
خــود تجدیدنظــر کــرده و عملیــات را 
کاهــش دهنــد تــا تلفــات احتمالــی کاهش 
ــزات  ــه تجهی ــدون وقف ــرد ب ــد. »عملک یاب

برقــی بســیار مهــم اســت.«

ژنراتور کافی نیست

مرغــداران اوکراینــی بــرای تامیــن بــرق 
ــای  ــه ژنراتوره ــا ب ــداری ه ــتیبان مرغ پش
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی آورن ــی روی م دیزل
دیــزل ژنراتورهــا کمبــود دارنــد. بــر اســاس 
در 15  کــه  اقتصــاد  وزارت  برآوردهــای 
دســامبر اعــالم شــد، تنهــا 20 درصــد 
ــدود 15  ــم و ح ــای مه ــی ه ــرده فروش خ
ــه  ــز ب ــا مجه ــک ه ــعب بان ــد از ش درص

ــتند. ــور هس ژنرات

اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تعــداد ژنراتورها 
در صنعــت طیــور بیشــتر اســت، امــا هنــوز 
کافــی نیســت. کارپنکــو گفت کــه مرغــداران 

اوکراینــی از ژنراتورهــای موجــود در وهلــه اول 
بــرای تامیــن بــرق هچــری هــا اســتفاده مــی 
کننــد. او توضیــح داد کــه کمبــود نیــرو منجر 
بــه از دســت دادن تخــم  مــرغ هــای نطفــه دار 
ــای  ــود و ضرره ــوان می ش ــای ج و جوجه ه

زیــادی را بــه ایــن تجــارت وارد می کنــد.

ام اچ پــی بــا چالــش هــای پیچیــده ای 
ــت مواجه اس

ــه  ــزارش س ــن گ ــرکت در آخری ــن ش ای
 ،MHP  ماهــه خــود اعــالم کــرد کــه
ــن،  ــرغ اوکرای ــده م ــد کنن ــن تولی بزرگتری
ــد  ــتگاه تولی ــن ایس ــه چندی ــس از اینک پ
ــه موشــکی  ــورد حمل ــن کشــور م ــرق ای ب
قــرار گرفتنــد، بــا چالــش هــای پیچیــده و 

ــد. ــه ش ــی مواج ــالالت عملیات اخت

پــس از اصابــت ایــن موشــک هــا، 
عملیــات در برخــی از تأسیســات MHP بــه 
ناچــار بــرای مــدت کوتاهــی تعطیــل شــد 
ــتفاده  ــا اس ــاره ب ــی، MHP دوب ــه تازگ و ب
ــرق  ــی، ب ــای دولت ــبکه ه ــی از ش از ترکیب
ــوگاز  ــای بی ــتگاه ه ــده در ایس ــد ش تولی
ــه  ــک ب ــی نزدی ــای دیزل MHP و ژنراتوره

ــد. ــی کن ــل کار م ــت کام ظرفی

MHP گفــت: »بــا ایــن حــال، رویدادهــا 
ــد  ــد کــه وضعیــت مــی توان نشــان داده ان
ــالع  ــدون اط ــریع و ب ــدی، س ــور ج ــه ط ب

ــر شــود«. قبلــی بدت

ایــن شــرکت تخمیــن زد که در دســامبر 
MHP ،2022   57 هــزار تــن مــرغ تولیــد 
کــرده، در حالــی کــه ایــن میــزان در 

ــود. ــن ب ــزار ت ــامبر 2021، ۶9 ه دس

رشد نزدیک به رشد نزدیک به 1919 درصدی صادرات گوشت مرغ اوکراین  درصدی صادرات گوشت مرغ اوکراین 
در سال گذشته نسبت به در سال گذشته نسبت به 20212021
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ــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان، ســیدابراهیم رئیســی، الیحــه پیشــنهادی   ب
دولــت در خصــوص »ایجــاد ســازمان بازرگانــی و تنظیــم بــازار« را کــه به پیشــنهاد 

ــت جهــت  ــد دو فوری ــا قی ــم شــده اســت، ب ســازمان اداری و اســتخدامی تنظی
انجــام تشــریفات قانونــی بــه مجلــس شــورای اســالمی فرســتاد.

در مــاده واحــده ایــن الیحــه بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود بــه منظــور 
ــاماندهی  ــارت و س ــزی نظ ــه ری ــری برنام ــذاری، راهب ــت گ ــز سیاس تمرک
امــور مرتبــط بــا حــوزه بازرگانــی و تنظیــم بــازار نســبت بــه ایجــاد ســازمان 
بازرگانــی و تنظیــم بــازار کــه در ایــن قانــون بــه اختصــار »ســازمان« نامیــده 
ــات  ــا اســتفاده از امکان ــر نظــر مســتقیم رئیــس جمهــور و ب مــی شــود، زی
نیــروی انســانی ســاختار و تشــکیالت موجــود در دســتگاه هــای اجرایــی و بــر 

اســاس اساســنامه ای کــه تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال 1402 بــه تصویــب 
هیــات وزیــران مــی رســد، اقــدام نمایــد.

بــر اســاس ایــن الیحــه و در صــورت تصویــب نهایــی در مجلس شــورای اســالمی، 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان و شــرکت بازرگانــی دولتــی 

ایــران بــه همــراه تمامــی امکانــات تعهــدات، وظایــف و مأموریــت هــا، ســاختار و نیــروی 
انســانی و امــوال منقــول و غیــر منقــول آنهــا و کلیــه وظایــف و مســئولیت هــای حوزه بازرســی، 

بــازار بــه ترتیــب از وزارتخانــه هــای صنعــت معــدن و تجــارت و جهــاد کشــاورزی منتــزع و بــه ســازمان ملحــق مــی 
. ند شو

همچنیــن »ســازماندهی ســاختار ســازمان بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود ســاختار فعلــی و بــدون هــر گونــه توســعه 
تشــکیالتی بــه تأییــد ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور خواهــد رســید و از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون، تمامــی وظایف 
و اختیــارات موضــوع بنــد )الــف( مــاده )1( قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در وزارت 

جهــاد کشــاورزی - مصــوب 1391-بــه ســازمان منتقــل مــی شــود«.

بــر اســاس بنــد دیگــری از ایــن الیحــه، انتــزاع و انتقــال ســایر دســتگاه هــای زیرمجموعــه وزارتخانه هــای صنعــت، 
معــدن و تجــارت و جهــاد کشــاورزی بــا هــدف تمرکــز سیاســت گــذاری، راهبــری برنامــه ریــزی نظــارت و ســاماندهی 
و بــا تأکیــد بــر رویکــرد تجمیــع ادغــام و کاهــش تشــکیالت و ســاختارهای دســتگاه هــای اجرایــی مذکــور بــا تصویــب 

هیــات وزیــران مجــاز اســت.

همچنیــن بــه منظــور رصــد و پایــش بــازار کاال و خدمــات بــا رویکــرد اســتقرار حکمرانــی داده و بــا هــدف پیــش بینی 
نیازهــای مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، ســازمان مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســایر دســتگاه هــای اجرایــی متولــی نســبت بــه ایجــاد پیشــخوان ـ داشــبورد مدیریتــی بــا 
تأکیــد بــر ایجــاد ارتبــاط بیــن ســامانه هــای موجــود در حــوزه زنجیــره، تامیــن تولیــد و توزیــع بــا اولویــت کاالهــای 

اساســی و نهــاده هــای اولیــه تــا تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال 1402 ـ اقــدام کنــد.

نمایندگان، وزارتخانه را مرجح بر سازمان می دانند

امــا برخــی نماینــدگان مجلــس بــرای موضــوع تنظیــم بــازار و ایجــاد نهــاد بازرگانــی بــر ایــن باورنــد ایــن نهــاد بایــد 
در قالــب وزارتخانــه ایجــاد گــردد، زیــرا بــا تشــکیل ســازمان بازرگانــی قاعدتــا مجلــس نخواهــد توانســت نظــارت کافــی 
داشــته باشــد و بــر اســاس آییــن نامــه داخلــی مجلــس حــق ســوال و اســتیضاح ریاســت ایــن ســازمان را نخواهد داشــت 

و بــه شــدت مخالــف ایــن موضــوع هســتند.

ــا رفــع ایــراد شــورای نگهبــان، می تــوان طــرح احیــای وزارت بازرگانــی را  ایــن نماینــدگان بــر ایــن بــاور هســتند ب
ـ کــه در مجلــس قبــل تهیــه شــده بــود ـ اصــالح و در کوتــاه تریــن زمــان در صحــن علنــی مطــرح و مصــوب کــرد؛ 

همچنیــن از نــگاه کارشناســی لزومــی بــرای ایجــاد ســازمان بازرگانــی وجــود نــدارد.

بــه هــر روی از ســخنان بهارســتان نشــینان و پاســتور نشــینان برمــی آیــد کــه هــر دو بــر ایــن نظــر هســتند کــه برای 
تنظیــم بــازار در ســطح کشــور بایــد نهــاد دیگــری ایجــاد شــود؛ امــا بــر ســر اینکــه ایــن نهــاد بایــد در قالــب وزارتخانــه 
باشــد یــا ســازمان، هنــوز اتفــاق نظــری بــه وجــود نیامــده کــه البتــه بــا توجــه بــه شــرایط کشــور بــه نظــر مــی رســد، 

تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع، بایــد یکــی از مهمتریــن اولویــت هــای مشــترک دولــت و مجلــس باشــد.

ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار؛
با ادغام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
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 برخــورد صادقانــه وزیــر جهادکشــاورزی کــه گفــت در حــال حاضــر نمــی تــوان بــه آمــار و ارقــام موجــود 
تولیــدات کشــاورزی بــه طــور دقیــق تکیــه کــرد؛ ســرآغاز بحثــی درس آمــوز بــرای همــگان از جملــه بعضی از 
معاونــان پندارگــرا و مبالغــه گــو در مــورد طــرح هــا و برنامــه هایــی دســت نیافتنــی و آمــار و ارقــام غیردقیــق 
و بعضــا نادرســت وزارت جهادکشــاورزی اســت کــه مــدام بــدون توجــه بــه انتقــادات، از ســوی آنــان بــا رســانه 
هــا در میــان گذاشــته مــی شــود. شــاید وقــت آن رســیده کــه در بیــان چنیــن آمــار و برنامــه هــای دور از 

دسترســی تجدیــد نظــر کــرد.

وزیــر در ســخنانی بــه مناســبت مراســم رونمایــی از دســتاوردهای تحقیقاتــی ســازمان تــات در 1۸ بهمــن 
ــر یــک نکتــه مهــم و اساســی تاکیــد مــی کنــد کــه آمارهــای غیردقیــق، تخمینــی و بعضــا  مــاه جــاری ب
نادرســت مــی توانــد حتــی برنامــه مهــم تــر و اساســی تــر امنیــت غذایــی را در مخاطــره قــرار دهــد، زیــرا 
آمــار و ارقــام در تمــام کشــورها بــه عنــوان زیربنــا در بخــش تولیــد محســوب مــی شــود. مــا نیــز امیدواریــم 

در آینــده داده هــای دقیــق تــری در دســترس داشــته باشــیم.

آقــای وزیــر حتــی دقیــق نبــودن آمارهــای کشــاورزی در زیربخــش هــای مختلــف را عاملــی آســیب رســان 
»در حــوزۀ اقتصــاد مــردم« و موجــب چالــش در اقتصــاد کشــاورزی کشــور مــی دانــد کــه ایــن خــود بــرای 

امنیــت غذایــی پایــدار مشــکل ســاز خواهــد بــود.

دکتــر ســاداتی نــژاد در همیــن ســخنان بــر موضــوع راه انــدازی رصدخانــه بخــش کشــاورزی تاکیــد مــی 
کنــد، موضوعــی کــه پیشــتر نیــز اعــالم شــده بــود و بســیار نویدبخــش اســت زیــرا آمــار صحیــح و دقیــق 
کمبــود یــا بیــش بــود تولیــدات، ابزارهــا و نهــاده هاســت کــه مــی توانــد اســاس یــک برنامــه ریــزی قابــل اتکا 
و واقــع بینانــه قــرار گیــرد و نبــود آن یــک ضایعــه جبــران ناپذیــر و گمــراه کننــده بــرای تدویــن راهبردهــا 

اســت.

ایــن موضــوع پیــش از ایــن بارهــا توســط مجــالت و رســانه هــای تخصصــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه بــود 
و آخریــن آنهــا تحلیلــی بــا عنــوان »مبالغــه در آمــار و کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه وزارت جهادکشــاورزی« 

اســت کــه در کشــاورزی آینــده جهــان نیــز بــا همیــن عنــوان در دســترس اســت.

ــه بــه دو نکتــه اساســی توجــه کــرد؛ یــک نکتــه  امــا الزم اســت در کنــار عــزم راه انــدازی ایــن رصدخان
شــیوه و روش هــای پذیرفتــه شــده و عملــی آمارگیــری اســت کــه خــود مــی توانــد محــل خطــا و انحــراف 
ــا داده هــای »مرکــز آمــار ایــران« و تطبیــق  غیرعمــدی باشــد و دومیــن نکتــه، هماهنگــی آمــار حاصلــه ب
روش هــای آمارگیــری ایــن دو مأخــذ اســت کــه ایــن بــار تناقضــات آمــاری در رابطــه بــا مرکــز آمــار بــروز و 

ظهــور نکنــد.

برقــراری یــک پیونــد علمــی تعریــف شــده و شــیوه ای تطابقــی مــی توانــد اطمینــان جامعــه مخاطــب، 
متخصــص، برنامــه ریــز و افــکار عمومــی را جلــب نمایــد زیــرا مــوالی بــزرگ بلــخ در 700ســال پیــش گفتــه 

اســت:

به موافقت بیاید تَن و جان َسماِع جانی/ ِز رباب و دف و سرنا و ِز مطربان درآموز

به میاِن بیست مطرب چو یکی زند مخالف/ همه گم کننده َره را چو ستیزه شد قالوز

و »قالوز« نیز به معنی رهبر، راهبر، قائد، هادی و مرشد و راه نماینده است.

منصور انصاری

برخورد صادقانه 
وزیر
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نشســت  در  حســینی  حســین  ســید 
ــه تشــریح  ــه مناســبت دهــه فجــر ب خبــری ب
فعالیت هــا و برنامه هــای تولیــدی ســازمان 
شــیالت پرداخــت و گفــت: شــیالت ایــران بــا 
تولیــد یــک میلیــون و 25۶ هــزار تــن در ســال 
گذشــته رتبــه 22 جهــان و در آســیا رتبــه 12 
ــرب  ــه در غ ــت ک ــی اس ــن در حال را دارد، ای
ــه اول  ــادی رتب ــد و صی ــوزه صی ــیا در ح آس
و در آبزی پــروری جایــگاه دوم را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص

ــد  ــران از رش ــیالت ای ــازمان ش ــس س ریی
ــد  ــون تولی ــت: اکن ــر داد و گف ــالب اســالمی خب ــروزی انق ــس از پی ــیالتی پ 37۸۶ درصــدی محصــوالت ش

ــت. ــن اس ــون و 400 هزارت ــک میلی ــیالتی ی ــوالت ش محص

وی افــزود: طبــق برنامــه بایــد تولیــدات شــیالتی امســال بــه یــک میلیــون و 4۶0 هزارتــن برســد کــه در 9 
ماهــه امســال 71 درصــد آن محقــق شــده کــه 15درصــد آن از افزایــش بهــره وري حاصــل شــده اســت.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: بــر اســاس آمــار ســال 2020 ســازمان جهانــی فائــو تولیــد 
آبزیــان در دنیــا 214 میلیــون تــن بــوده کــه از ایــن میــزان 90 میلیــون تــن از محــل صیــد و صیــادی و 124 

میلیــون تــن از محــل آبــزی پــروری تامیــن شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: ایــران نیــز ســال گذشــته یــک میلیــون و 25۶ هزارتــن تولیــد محصوالت شــیالتی داشــته 
کــه از ایــن میــزان بــه تفکیــک752 هزارتــن از محــل صیــد و صیــادی و 557 هزارتــن از محــل آبــزی پــروری 

ــت. بوده اس

 رتبه اول جهان با تولید 200 هزار تن ماهی قزل آال

حســینی افــزود: 11 هــزارو 500 شــناور در حــوزه صیــد و صیــادی فعــال هســتند و 27 هــزار مزرعــه آبــزی 
ــه ماهیــان گرمابــی )کپورماهیــان( و 7 هــزار  ــوط ب پــروری داریــم کــه از ایــن مقــدار نزدیــک 1۸ هــزار مرب

مزرعــه ماهیــان ســردآبی )قــزل آال( اســت.

 آنچــه در پــی از نظــر شــما مــی گــذرد، بخشــی گزینشــی از مصاحبــه دکتــر حســین حســینی رئیــس 
ســازمان شــیالت ایــران اســت کــه در فرصتــی محــدود و در حــد یــک مصاحبــه مطبوعاتــی بــا حضــور 
ــگاران خبرگــزاری هــا و چنــد ســایت تخصصــی ســعی کــرد فشــرده ای از یــک  تعــداد زیــادی از خبرن
برنامــه توســعه و شــاخص هــای آن را بــرای افزایــش دو برابــری تولیــد، ارزان ســازی قیمــت فــراورده هــای 
شــیالتی و بهبــود مکانیزاســیون مــزارع پــروش ماهــی در آب هــای داخلــی بــا رویکــرد کمتریــن میــزان 
مصــرف آب و بیشــترین بازدهــی و همچنیــن تجهیــز نــاوگان هــای صیــادی و حمایــت از آنهــا بــرای صید 

در آب هــای ســاحلی فراســوی اقیانــوس هنــد اشــاره کنــد.

گرچــه ایــن همــه بحــث تخصصــی در یــک مصاحبــه خبــری نمــی گنجــد، ولــی آنچــه دکتــر حســینی 
ــه آن  ــده بیشــتر ب ــه الزم اســت در آین ــه ک ــه ســوی عملکــردی همــه جانب ــت دریچــه ای اســت ب گف

پرداختــه شــود.

گفتنــی اســت مشــروح ایــن مصاحبــه کــه بــه مناســبت دهــه فجــر صــورت گرفتــه بــود در »کشــاورزی 
آینــده جهــان« )کاج پــرس( موجــود و در دســترس اســت.

منصور انصاری

تدوین راهبرد شیالتتدوین راهبرد شیالت
 برای افزایش دو برابری در تولید و تحقق برنامه های نوین توسعه برای افزایش دو برابری در تولید و تحقق برنامه های نوین توسعه

بر محور افزایش30در صدی بهره وری در مزارع موجود با استفاده از مکانیزاسیون و هوشمند سازی و برداشت 
از ذخایر بکر و یا کمتر برداشت شده در آب های فراسوی اقیانوس هند
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وی افــزود: هــم اکنــون بــا 200 هزارتــن تولیــد ماهــی قــزل آال 
رتبــه اول جهــان را بــه خــود اختصــاص داده ایــم.

رئیــس ســازمان شــیالت همچنیــن بــا اعــالم طــرح تحولــی این 
ســازمان بــرای دوبرابــر کــردن مــزارع تولیــد میگــو و ماهــی افــزود: 
ــزارع  ــره وری در م ــش به ــن، افزای ــرد معی ــا راهب ــازمان ب ــن س ای
موجــود، مکانیزاســیون و هوشمندســازی و برداشــت از ذخایــر بکــر 
و یــا کمتــر برداشــت شــده در آبهــای فــرا ســوی اقیانــوس هنــد را 

بــرای تحقــق اهــداف ایــن برنامــه دنبــال می کنــد.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود: بــر اســاس ظرفیــت هــای 
موجــود، کشــور مــا دارای 70 بنــدر صیــادی، 120 اســکله تخلیــه 
ــا  ــکی و دری ــی خش ــه تالق ــی در نقط ــکله مردم ــان و 37 اس آبزی

اســت.

حســینی گفــت: ایــران در غــرب اقیانــوس هنــد در حــوزه صیــد 
و صیــادی در بیــن 32 کشــور بــا 17۸ هزارتــن تولیــد رتبــه دوم را 
داراســت و مــزارع پــرورش ماهــی و میگــوی کشــور بالــغ بــر 720 

هــزار هکتــار اســت.

ــه  ــن ب ــق و رفت ــق و نیمه عمی ــای عمی ــد در آب ه صی
ــرزمینی ــد فراس صی

رئیــس ســازمان شــیالت ایــران رفتــن بــه ســمت بهره بــرداری از 
ذخایــر برداشــت نشــده یــا کمتــر برداشــت شــده را از ظرفیت هــای 
ــق و  ــای عمی ــد در آب ه ــت: صی ــمرد و گف ــادی برش ــد و صی صی
ــوس  ــر از اقیان ــرزمینی )فرات ــد فراس ــه صی ــن ب ــق و رفت نیمه عمی
هنــد( و ســواحل دیگــر کشــور ها از دیگــر راه هــای افزایــش تولیــد 

محصــوالت آبــزی اســت.

حســینی افــزود: موضــوع مهــم دیگــر اســتفاده از ظرفیــت هــای 
ــر ســاحل در  زیســتی و اقلیمــی کشــور در 5 هــزارو ۸00 کیلومت
بخــش آبــزی پــروری بــا پــرورش در آبهــای شــیرین، لــب شــور، 

شــور، بســیار شــور و غیرمتعــارف اســت.

ــان در  ــرورش آبزی ــس، پ ــی در قف ــرورش ماه ــه وی، پ ــه گفت ب
ــه  ــود ب ــای موج ــه ه ــزی در کران ــان آب ــرورش گیاه ــواحل ، پ س
تمامــی اســتان هــای دارای ایــن پتانســیل تدویــن و ابــالغ شــده 

ــرد. ــرار مــی گی ــش ق ــورد رصــد و پای ــان م ــات آن کــه اقدام

بــه گفتــه حســینی، میــزان صــادرات آبزیــان در ســال گذشــته 
1۶۶ میلیــون تــن بــه ارزش 55۶ میلیــون دالر بــوده اســت کــه در 
9 مــاه ســال جــاری در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته ۶7 
درصــد از لحــاظ ارزشــی و 27 درصــد از لحــاظ وزنــی رشــد داشــته 
ــوالت  ــه محص ــی ب ــازار جهان ــال ب ــده اقب ــان دهن ــر نش ــن ام و ای

ایرانــی اســت.

ــزود: در حــال  ــاره اف ــن ب ــاد کشــاورزی در ای ــر جه ــاون وزی مع
حاضــر ماهی هــای خاویــار ایــران بــه اروپــا، میگــو بــه اروپــا، چیــن، 
روســیه و کشــورهای اوراســیا، ماهیــان گــرم آبــی بــه کشــورهای 

حاشــیه خلیــج فــارس و نیــز ماهیــان ســرد آبــی بــه روســیه و 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس صــادر می شــود.

رشــد 77 درصــدی تولیــد بچــه ماهــی تخــم چشــم 
زده

ــد  ــت: تولی ــن گف ــران همچنی ــیالت ای ــازمان ش ــس س رئی
ــد  ــته 77 درص ــه گذش ــبت ب ــم زده نس ــم چش ــی تخ بچه ماه
رشــد داشــته و تولیــد میگــو از 57 بــه ۶1 هــزار تــن رســیده 

اســت.

عــالوه بــر آن ســازه های پــرورش ماهــی در قفــس ۸5 
ــرورش ماهــی در  ــرای پ ــون ب درصــد بومی ســازی شــده و اکن
ــا  ــم ت ــالش داری ــه ت ــرار دارد ک ــا ق ــه در دری قفــس 271 حلق
پایــان ســال بــا توجــه بــه تشــکیل کمیتــه ســرمایه گــذاری و 
جــذب ســرمایه ایــن تعــداد را بــه 354 حلقــه برســانیم و ایــن 
تعــداد قفــس، ظرفیــت تولیــد 35 هــزار تــن ماهــی را دارنــد.

وی افــزود: برنامــه مــا در بهــره وری و حــوزه پــرورش ماهــی 
در قفــس 500 هزارتــن و تولیــد میگــو 1۶0 هزارتــن اســت کــه 

در اولویــت برنامــه هــا قــرار دارنــد.

تدوین و تصویب دستور العمل صید ترال

ــرال گفــت:  ــاره صیــد ت ــر جهــاد کشــاورزی درب معــاون وزی
ــه مــدت  ــرای تدویــن برنامــه و ســاماندهی آن ب صیــد تــرال ب
دو ســال متوقــف شــده بــود. وی تصریــح کــرد: اکنــون دســتور 
ــد  ــای صی ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ــرال ب ــد ت ــل صی العم

ــن شــده اســت. تدوی

بــه گفته حســینی، تهیــه دســتور العمــل مذکــور در کارگروه 
تخصصــی مــرزی و براســاس مطالعــات دقیــق صــورت گرفتــه 

. ست ا

رئیــس ســازمان شــیالت ایــران گفــت: ایــران توانایــی صیــد 
آبزیــان در هــر عمقــی را دارد و هیــچ کشــور خارجــی را بــرای 

ــم. ــران نمی پذیری ــد در ای صی

ــا  ــان در آبهــای کــم عمــق ب ــد آبزی ــار داشــت: صی وی اظه
اســتفاده از صیــد تــرال مخــرب اســت ولــی در آبهــای عمیــق 
حتمــا بایــد از صیــد تــرال اســتفاده شــود، بــا ایــن وجــود از دو 
ســال گذشــته هرگونــه صیــد صنعتــی آبزیــان از جملــه تــرال 

ممنــوع شــده اســت.

ــه  ــا ب ــوژی روز دنی ــه تکنول ــرای ورود هرگون ــزود: ب وی اف
صنعــت شــیالت ایــران هیــچ محدودیتــی نداریــم امــا اکنــون 
تمامــی تجهیــزات صیــد در آبهــای عمیــق، دور و نزدیــک را در 

ــم. ــی کنی ــن م داخــل کشــور تامی

* مشــروح ایــن گــزارش در کشــاورزی آینــده جهــان )کاج 
پــرس( در دســترس اســت.
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ــاون آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی در  ــازی مع ــده جهــان؛ صفــدر نی ــه گــزارش کشــاورزی آین ب
نشســت خبــری روز سه شــنبه هجدهــم بهمــن مــاه، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 141۸پــروژه آب و خــاک بــه 
ارزش 1733 میلیــارد تومــان در دهــه مبــارک فجــر امســال بــه بهره بــرداری می رســد، افــزود: ایــن تعــداد 
ــا اشــتغالزایی 1۸ هــزار و 727 نفــر در اســتان های  ــا 3۶ هــزار و ۶12 هکتــار ب ــر ب پــروژه در ســطحی براب

کشــور اجــرا می شــود.

صفــدر نیــازی شــهرکی دربــاره جزییــات 
ــزار و ۸27  ــت: 21 ه ــار داش ــا اظه ــن پروژه ه ای
ــر در  ــه فج ــی ده ــای افتتاح ــار از پروژه ه هکت
ــار  ــاری، 579 هکت ــن آبی ــامانه های نوی ــوزه س ح
تجهیــز و نوســازی اراضــی کشــاورزی، مرمــت و 
ــه طــول حــدود  ــوات ب نوســازی 131 رشــته قن
ــداث  ــش اح ــروژه در بخ ــر، 231 پ 100 کیلومت
کانال هــای آبیــاری و لوله گــذاری بــه طــول 
ــبکه های  ــداث ش ــروژه اح ــر، 1۶ پ 235 کیلومت
ــی  ــار و برق ــطح ۸۸5۶ هکت ــی 3 و 4 در س فرع
کــردن 2۸4 حلقــه چــاه کشــاورزی بــا همــکاری 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــرو اج وزارت نی

بــه گفتــه وی، هنــوز حــدود 150 هــزار حلقــه چــاه بخــش کشــاورزی برقــی نشــده اســت کــه ایــن نیــز 
مســتلزم مشــارکت وزارت نیــرو اســت.

افزایش اعتبارات بخش آب و خاک در الیحه بودجه 1402

ــدود 3500  ــت: ح ــه 1402 گف ــنهادی بودج ــه پیش ــاک در الیح ــش آب و خ ــارات بخ ــاره اعتب وی درب
میلیــارد تومــان در ردیف هــای اصلــی بودجــه 1402 بــرای فعالیت هــای عمرانــی بخــش آب و خــاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی مــد نظــر گرفتــه شــده کــه حــدود ۶ تــا 7 درصــد نســبت بــه بودجــه امســال افزایــش 

نشــان می دهــد و امیدواریــم ایــن رقــم بــا حمایــت مجلــس افزایــش یابــد.

ــرای  ــرای ســال آینــده ب ــا بیــان ایــن کــه بودجــه پیشــنهادی بخــش آب و خــاک ب نیــازی شــهرکی ب
عملیاتــی کــردن پروژه هــای ایــن حــوزه مــورد رضایــت مــا نیســت، افــزود: اگــر بخواهیــم راندمــان آبیــاری 
و بهــره وری را در بخــش کشــاورزی افزایــش دهیــم، نیــاز اعتبــاری مــا خیلــی باالتــر از رقــم پیشــنهادی در 

الیحــه بودجــه 1402 اســت.

وی ســطح اجــرای سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار در اراضــی کشــاورزی را طــی ســال جــاری حــدود 
40 هــزار هکتــار عنــوان و تصریــح کــرد: بــا بودجــه پیشــنهادی ســال 1402 شــاید بتوانیــم ایــن پــروژه را 

در ســطح 30 هــزار هکتــار عملیاتــی کنیــم.

2۶ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــارات مصــوب ســفرهای رییــس جمهــوری در حــوزه آب و 
خــاک تاکنــون

اعتبــارات مصــوب ســفرهای رییــس جمهــوری در حــوزه آب و خــاک تاکنــون حــدود 2۶ هــزار میلیــارد 
ــس  ــارات مصــوب ســفرهای ریی ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــاد کشــاورزی ب ــاون آب و خــاک وزارت جه ــان مع توم
جمهــوری نیــز گفــت: اعتبــارات مصــوب ســفرهای رییــس جمهــوری در حــوزه آب و خــاک تاکنــون حــدود 
ــد ظــرف دو ســال تامیــن شــود و اگــر ایــن اعتبــارات از طریــق  2۶ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه بای
بودجــه عمومــی، ردیف هــای متفرقــه و یــا تهاتــر نفــت تخصیــص یابــد، اتفــاق خوبــی در بخــش آب و خــاک 

می افتــد.

وی تصریــح کــرد: امســال از محــل تهاتــر نفــت مبلــغ یــک هــزار میلیــارد تومــان بــه مرمــت و بازســازی 
قنــوات، 430 میلیــارد تومــان بابــت پــروژه زهکشــی اراضــی کشــاورزی و 450 میلیــارد تومــان بــرای احداث 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی پایــاب رودهــای مــرزی در نظــر گرفتــه شــد کــه در حــوزه زهکشــی اراضــی 

3434درصد از زمین     های کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شدهدرصد از زمین     های کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده

تخصیص اعتبار مطالعه خاک برای اولین بار در تخصیص اعتبار مطالعه خاک برای اولین بار در 
الیحه بودجه الیحه بودجه 14021402
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شامره 253

بهمن 1401

کشــاورزی مبلــغ 322 میلیــارد تومــان و در بخــش شــبکه فرعــی 
آبیــاری و زهکشــی رودهــای مــرزی مبلــغ 337 میلیــارد تومــان 

آن ابــالغ شــده اســت.

ــش  ــده افزای ــال آین ــه س ــاری در بودج ــان آبی راندم
ــد ــی یاب م

ــد  ــا و تصمیمــات جدی ــاره هدفگذاری ه ــازی همچنیــن درب نی
در بخــش آب و خــاک در الیحــه برنامــه هفتــم توســعه گفــت: 
ــف  ــاورزی تکلی ــاد کش ــاک وزارت جه ــت آب و خ ــرای معاون ب
شــده مصــرف 10 میلیــارد متــر مکعــب آب در بخــش کشــاورزی 
کاهــش پیــدا کنــد و در احــکام پیشــنهادی برنامــه هفتم توســعه 
ــر  ــه ب ــده ک ــی ش ــاری پیش بین ــان آبی ــد راندم ــای 5 درص ارتق
ایــن اســاس راندمــان آبیــاری بایــد از 4۶ درصــد فعلــی بــه 51 

درصــد برســد.

ــر  ــی را از دیگ ــت غذای ــن امنی ــاک و تامی ــت از خ وی حفاظ
احــکام پیشــنهادی در الیحــه برنامــه هفتــم توســعه عنــوان کــرد.

ــه  ــودن باغــات کشــور ب ــش جــدی اقتصــادی نب چال
ــا ــر کاربری ه ــل تغیی دلی

ــت:  ــاورزی اظهارداش ــاد کش ــاک وزارت جه ــاون آب و خ مع
اکنــون یکــی از چالــش هــای مــا در تولیــدات کشــاورزی 
اقتصــادی نبــودن باغــات کشــور اســت زیــرا یــک زمانــی باغــات 
ــات  ــن باغ ــده ای ــش عم ــون بخ ــا اکن ــد ام ــوراقتصادی بودن کش

ــت. ــتی اس معیش

ــا  ــری ه ــر کارب ــا تغیی ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــه ک وی اضاف
بخشــی از باغــات اقتصــادی کشــور خــرد شــده و تحــت عنــوان 

ــد. ــی دارن ــی و تفنن ــرایط تفریح ــر ش ــه دیگ ــت ک ــه اس باغچ

ــده در  ــکل عم ــی را مش ــدن اراض ــرد ش ــه، خ ــازی در ادام نی
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــاک عن ــان خ ــره وری و راندم ــش به افزای
تاکنــون یــک میلیــون و ۶00 هــزار هکتــار از زمین هــای 
کشــاورزی تقریبــا بــه صــورت یکپارچــه درآمــده و بــه تجهیــزات 

ــت. ــده اس ــز ش ــدرن مجه م

ــری در ســطح 3.5  ــر کارب ــت ســاخت مســکن و تغیی ممنوعی
ــک و دو ــار اراضــی کشــاورزی درجــه ی ــون هکت میلی

معــاون آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره وضعیــت 
حاصلخیــزی خــاک کشــور گفــت: خــاک کشــور از لحــاظ 
حاصلخیــزی و مــواد آلــی و بافــت وضعیــت خوبــی نــدارد، اکنــون 
خــاک کشــاورزی از کالس یــک تــا ۶ درجــه بنــدی مــی شــود 

کــه خــاک کالس ۶ غیرزراعــی محســوب مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: بــر اســاس آمارهــای موجــود، خــاک کالس 
ــزار  ــون و 200 ه ــک میلی ــطح ی ــاورزی در س ــش کش ــک بخ ی
هکتــار )بــه طــور عمــده دشــت قزویــن و اراضــی شــمال کشــور(، 
ــار و  ــزار هکت ــون و 300 ه ــطح دو میلی ــاک کالس دو در س خ

خــاک کالس ســه بیــش از 3 میلیــون هکتــار اســت.

نیــازی شــهرکی اظهــار داشــت: براســاس تبصــره دو مــاده 9 
قانــون جهــش مســکن تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی کالس 

یــک و دو در ســطح 3.5 میلیــون هکتــار ممنــوع اســت.

بــه گفتــه وی، اکنــون بافــت خاکــی کشــور از لحــاظ قلیایــی، 
ــه  ــاک ب ــرد خ ــن و گوگ ــاس، کرب ــرات، پت ــزان نیت ــیدی، می اس

طــور دقیقــی مشــخص نیســت.

ــیم  ــد ترس ــور نیازمن ــاک کش ــالح خ ــرای اص ب
ــتیم ــاک هس ــه خ نقش

وی فرســایش خــاک را 1۶ تــن در هکتــار عنــوان کــرد و 
گفــت: بــرای اصــالح خــاک کشــور نیازمنــد ترســیم نقشــه 
خــاک در مقیــاس یــک دو هــزارم ، اعتبــار بیــش از 3 هــزار 
میلیــارد تومانــی طــی مــدت زمــان 5 ســاله و تغذیــه کــودی 
ــه  ــد ب ــه تولی ــر پای ــن عنص ــرایط ای ــا ش ــتیم ت ــاک هس خ

ســمت بهبــود ســوق داده شــود.

وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بــا چالــش جدی شــوری 
۶ میلیــون هکتــار خــاک اراضــی کشــور روبــرو هســتیم کــه 

بایــد تمهیــدات الزم در ایــن خصــوص اندیشــیده شــود.

ــل  ــاورزان تحوی ــه کش ــی ب ــرو آب حجم وزارت نی
دهد

ــرای  ــت: ب ــاون آب و خــاک وزارت جهادکشــاورزی گف مع
ــاورزی  ــش کش ــی بخ ــزان آب مصرف ــدن می ــخص ش مش
منابــع مالــی زیــادی را نیــاز داریــم درحالــی کــه وزارت نیــرو 
ــرف  ــاورزان مص ــه کش ــی آب ب ــل حجم ــا تحوی ــد ب می توان

ــد. ــن بخــش را مشــخص کن ــق آب ای دقی

ــوذ  ــن نف ــه زمی ــادی از آب ب ــش زی ــت: بخ وی اظهارداش
می کنــد و آب حجمــی در اختیــار بهره بــردار قــرار می گیــرد 
کــه مهــم اســت. نیــازی تصریــح کــرد: در بســیاری از مــوارد 
20 درصــد آب تحویــل شــده بــه کشــاورزان در مســیر دچــار 
ــم آب  ــام حج ــوان تم ــه نمی ت ــود ک ــی می ش ــت و پرت اف

تحویــل شــده را بــه حســاب کشــاورزان گذاشــت.

طبــق آمــار وزارت نیــرو میــزان مصــرف آب بخــش 
ــه  ــی ک ــت درحال ــب اس ــر مکع ــارد مت ــاورزی ۸7 میلی کش
طبــق نظــر کارشناســان موسســه تحقیقــات فنــی مهندســی 

ــت. ــب اس ــر مکع ــارد مت ــم 71 میلی ــن رق ای

وجود 41 هزار رشته قنات در کشور

نیــازی شــهرکی گفــت: اکنــون 41 هــزار قنــات در کشــور 
داریــم کــه متوســط طــول هــر قنــات یــک کیلومتــر اســت 
ــت و  ــر مرم ــزار کیلومت ــات 1۶ ه ــزان قن ــن می ــه از ای ک

بازســازی شــده اســت.

ــه ای  ــم هزین ــی ک ــع  آب ــوات مناب ــان اینکــه قن ــا بی وی ب
ــرد:  ــه ک ــا باالســت اضاف ــه نگهــداری آنه ــا هزین هســتند ام
ــاز  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــش 2۶ ه ــن بخ ــرای ای ب

ــوند. ــازی ش ــت و بازس ــوات مرم ــه کل قن ــت ک اس

* مشــروح ایــن گــزارش در کشــاورزی آینــده جهــان )کاج 
پــرس( در دســترس اســت.

فرانک مسعودی
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اخیــرا  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس   
)1401/11/9( مصاحبــه ای انجــام داده و در آن از تغییــر 
ــه  ــی ب ــت تدافع ــا از حال ــاری ه ــا بیم ــه ب ــیوه مقابل ش
ــاد  ــگیری ی ــن از پیش ــی نوی ــوان روش ــه عن ــی ب تهاجم
ــاری  ــش از ورود بیم ــد: پی ــی گوی ــت. وی م ــرده اس ک
ــی  ــرار م ــه ق ــورد مطالع ــایه آن را م ــورهای همس از کش

ــود. ــگیری ش ــاری( پیش ــا )بیم ــم ت دهی

وی در مراســم افتتــاح هشــتمین کنگــره بیــن المللــی 
دامپزشــکی طیــور در محــل هتــل المپیــک، ضمــن اعالم 
ایــن شــیوه مقابلــه کــه آن را تغییــر از روش تدافعــی بــه 
تهاجمــی نــام گــذاری مــی کنــد تاکیــد دارد کــه پروتکل 
ــه ســالیان  ــوط ب ــای ســازمان دامپزشــکی کشــور مرب ه
گذشــته اســت کــه بــا اقتــدار در اجــرا و توســعه آن عمــل 
مــی شــود. بــه عبارتــی، طبــق گفتــه ایشــان ایــن شــیوه 
ــز  ــازمان نی ــین س ــای پیش ــکل ه ــاال در پروت ــم احتم ه

وجــود دارد و نمــی توانــد حــرف جدیــدی باشــد!

گفتنــی اســت کــه ایــن مقــام مســئول پیــش از ایــن، 
ــور و  ــگاه دام، طی ــن نمایش ــد از هفدهمی ــگام بازدی هن
ــا در 1401/11/۸ وارد  ــل از ایرن ــه نق ــهد ب ــان مش آبزی
ــازار  ــان و ب ــداران و قصاب ــی دام ــت بازرگان ــه فعالی عرص
گوشــت قرمــز و واردات دام زنــده مــی شــود و از ارزانــی 
ــا 150 هــزار  شــدید قیمــت گوشــت قرمــز بیــن 100 ت
تومــان بــرای هــر کیلــو در هفتــه پیــش رو ســخن مــی 
ــه  ــا توجــه ب ــد. وی چنیــن اســتدالل مــی کنــد: »ب گوی
ــه  ــی ب ــازار، طــی هفتــه آت تنظیــم قیمــت گوشــت در ب
ــه کشــور  ــا ب ــده از مرزه ــی گوشــت و دام زن ــدار کاف مق
ــه شــدت  ــی گوشــت ب وارد خواهــد شــد و قیمــت کنون

ــدا خواهــد کــرد.« کاهــش پی

ــه  ــه قرنطین ــاره ای ب ــازمان دامپزشــکی اش ــس س رئی
ــه  ــا مطالع ــا ی ــده از آن ســوی مرزه ــای زن واردات دام ه
بــرای پیشــگیری از نــوع »تهاجمــی و نــه تدافعــی« آنهــا 
نمــی کنــد و شــاید هــم الزم نیســت بــه افــکار عمومــی 
بگویــد کــه ایــن دام هــای زنــده وارداتــی جــزء آن دســته 
از دام هــای ســالم مطالعــه شــده انــد، زیــرا تمرکــز ایــن 
ــزار  ــا 150 ه ــش 100 ت ــالم کاه ــر اع ــئول ب ــام مس مق
ــود در همیــن  ــرار ب ــی گوشــت قرمــز اســت کــه ق تومان
هفتــه اجرایــی شــود و البتــه تــا هنــگام انتشــار ایــن خبر 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ورئیس سازمان دامپزشکی کشور و

 تعیین قیمت گوشت قرمز! تعیین قیمت گوشت قرمز!

هنــوز هــم گوشــت ارزانــی در بــازار وجــود نــدارد و ردپایــی 
از آن دیــده نمــی شــود!

در عیــن حــال، رئیــس ســازمان دامپزشــکی کــه اخیــرا 
ــی دو  ــی را ط ــده دام ــاری عم ــی 5 بیم ــه کن ــده ریش وع
ســال آینــده نویــد داده بــود در ادامــه اعــالم ارزانی گوشــت 
قرمــز یــک تهدیــد جــدی و البتــه توصیه هشــیار کننــده به 
دامــداران نیــز مــی دهــد و مــی گویــد: »بــا توجه بــه واردات 
دام زنــده و گوشــت از آن ســوی مرزهــا، بــه دامدارانــی کــه 
ــا  ــن ب ــت و فروخت ــش قیم ــور افزای ــه منظ ــود را ب دام خ
ســود باالتــر نگــه داشــته انــد توصیــه مــی کنیــم هــر چــه 
ســریع تــر دام خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد تــا بــا کاهش 

قیمــت گوشــت دچــار ضــرر و زیــان مالــی نشــوند.«

ــه  ــن توصی ــان ای ــری در پای ــد آقامی ــید محم ــر س دکت
تاکیــد مــی کنــد کــه اگــر )دامــداران ایــن کار را نکننــد( 
ــا  ــان آنه ــرر و زی ــخگوی ض ــاورزی پاس ــاد کش وزارت جه

ــود. ــد ب نخواه

قضــاوت متناقــض بــودن یــا نبــودن ایــن بیانــات رئیــس 
ســازمان دامپزشــکی در مــوارد واردات شــتاب زده وفــراوان 
دام زنــده وشــیوه تهاجمــی پیشــگیری را بــه عنــوان یــک 
ــص در  ــدگان متخص ــده خوانن ــر عه ــی ب ــانه تخصص رس
عرصــه کشــاورزی مــی گذاریــم، امــا اینکــه در هفتــه وعــده 
داده شــده بــرای کاهــش 100 تــا 150 هــزار تومانــی هــر 
ــه در آن  ــی ک ــن روزهای ــی همی ــز، یعن ــو گوشــت قرم کیل
بــه ســر مــی بریــم )چهــار شــنبه12/11/1401( تــا چنــد 
روز آینــده، واقعــا بــرای قیمــت گوشــت قرمــز چــه اتفاقــی 
ــرد و  ــد ک ــاوت خواهن ــردم قض ــا م ــاد، حتم ــد افت خواه
خواهیــم دیــد کــه آیــا قصابــان، نــه در ســوپرمارکت هــای 
ــای  ــگاه ه ــا فروش ــه در محــالت ی ــهر، بلک ــاال ش ــزرگ ب ب
ــده  ــش داده ش ــت کاه ــه قیم ــز را ب رســمی، گوشــت قرم

رئیــس ســازمان دامپزشــکی، عرضــه خواهنــد کــرد؟

امــا ســوال اصلــی مقالــه ایــن جاســت کــه آیــا بــه تازگی 
ــکی  ــازمان دامپزش ــه س ــز ب ــت قرم ــت گوش ــالم قیم اع
ــن  ــای ای ــکل ه ــزء پروت ــم ج ــا از قدی ــده و ی ــول ش مح

ــت!؟ ــوده اس ــف آن ب ــرح وظای ــازمان و از ش س

هیات تحریریه
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همــان جایــی کــه عملکــرد یــا اقــدام مؤثــر و نتیجــه بخشــی در کار نیســت، پــای حــرف، وعــده وعیــد و »چــه 
خواهیــم کــرد« و »چــه خواهــد شــد« یــا »اگــر ایــن شــود آن شــود« و همچنیــن »در صــورت تأمیــن اعتبــار و 
عــزم ملــی و همــکاری و همراهــی مــردم و کشــاورزان و ســایر نیروهــا -کــه هــر کــدام درگیــر کار و گرفتــاری 

خودشــان هســتند- مثــال بــه اینجــا یــا آنجــا خواهیــم رســید«، بــه میــان مــی آیــد.

ایــن دســت معاونــان وزیــر یــا مدیــران کل زیرمجموعــه شــان وقتــی اینگونــه بــا رســانه هــا ســخن مــی گوینــد 
کــه دســتی پُــر از اقدامــات انجــام شــده مؤثــر و تأثیرگــذار در نتیجــه یــک فعالیــت مفیــد اجرایــی انجــام شــده 
ندارنــد، لــذا همــه چیــز را بــه فــرض محــال و احتمــال و اگــر و مگــر واگــذار مــی کننــد یــا در بهتریــن شــرایط، 
یــک طــرح جامــع و مانــع کاغــذی کــه تحقــق آن بــه محــال شــبیه تــر اســت را بــه عنــوان دســتاورد خــود مطرح 

مــی کننــد.

ایــن گــروه -خوشــبختانه انــدک ولــی ســفارش شــده - از معاونــان بــا عطــش پایــان ناپذیــر مصاحبــه انجــام 
مــی دهنــد و بــه هــر بهانــه، تخیــالت بســیار مثبــت و آرزوهایــی کــه روی کاغــذ آمــده اســت را، نــه در جایــگاه 
یــک نظریــه پــرداز یــا تئوریســین امــور کشــاورزی بلکــه در جایــگاه یــک معــاون اجرایــی بیــان مــی کننــد و حتی 
یادشــان مــی رود بــا دریــغ بگوینــد ای کاش مــی شــد! بلکــه مــی گوینــد چنیــن و چنــان مــی شــود و چــه بســا 
وزیــر هــم بــه اســتناد همیــن تئــوری هایــی کــه اعتبــارات الزم یــا زیرســاخت هــای آنــان فعــال فراهــم نیســت، به 
افــکار عمومــی و بهــره وران قــول هایــی بدهــد کــه امــکان عملــی شــدن آنهــا وجــود نداشــته باشــد و یــا اجرایــی 

کردنشــان بــه عمــر ایــن دولــت قــد ندهــد!

لــذا بــرای اجتنــاب از اینکــه عــده ای گمــان کننــد وزارت جهــاد کشــاورزی کاری انجــام نــداده و مــی خواهــد 
جــای ایــن بــی عملــی را بــا حــرف پــر کنــد، الزم اســت آقــای وزیــر، ذیــل عنــوان عملکــرد معاونــان، تعــدادی از 
آنــان را حتــی اگــر از ســوی ایــن و آن نماینــده مجلــس یــا فــالن و بهمــان مقــام سیاســی از فــالن جنــاح پــر نفوذ 
ســفارش شــده باشــند را تغییــر دهــد و بــه جــای آنــان از بدنــه وزارتخانــه، شــخصیت هــای کارکشــته و اجرایــی 
بیــاورد و ابایــی هــم نداشــته باشــد، زیــرا شــرایط کشــور بــه گونــه ای نیســت کــه حــاال حضــور یــک معــاون یــا 
معاونانــی غیــر متخصــص خیلــی محســوس و مهــم نباشــد و در عیــن حــال، کشــاورزان و افــکار عمومــی از چنیــن 
ــکار  ــه، نماینــدگان مجلــس نیــز تحــت تاثیــر حمایــت کشــاورزان و اف اقدامــی حمایــت خواهنــد کــردو المحال

عمومــی بخــش بــا وزیــر همراهــی مــی کننــد و موقعیتــش مســتحکم تــر مــی شــود.

ضرورت جابجایی معاونان سفارشی ضرورت جابجایی معاونان سفارشی 
با عملکردهای حرفی!با عملکردهای حرفی!
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215 میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور برای عشایر 
استان تصویب شده است

ــور  ــس جمه ــفر رئی ــت: در س ــمالی گف ــان ش ــتاندار خراس اس
ــه  ــده ک ــب ش ــتان تصوی ــایر اس ــرای عش ــان ب ــارد توم 215میلی

ــت. ــه اس ــص یافت ــان آن تخصی ــارد توم ــون 13میلی تاکن

بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان بــه نقــل از پایــگاه اطــالع 
ــایر و  ــزرگ عش ــن ب ــران، جش ــایر ای ــور عش ــازمان ام ــانی س رس

ــه عشــایری  ــاه در منطق انقــالب اســالمی روز پنجشــنبه 20 بهمــن م
قلیــچ قامیــش شهرســتان مانــه و ســملقان بــا حضــور رئیــس ســازمان 
ــردم  ــدگان م ــمالی، نماین ــان ش ــتاندار خراس ــران، اس ــایر ای ــور عش ام
اســتان در مجلــس و جمعــی از مســئولین و عشــایر اســتان برگزار شــد.

اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن مراســم اظهــار داشــت: در ســفر 
رئیــس جمهــور بــه خراســان شــمالی 215میلیــارد تومــان برای عشــایر 
اســتان تصویــب شــده کــه تاکنــون 13میلیــارد تومــان آن تخصیــص 

یافتــه اســت.

محمدرضــا حســین نــژاد افــزود: بــا تخصیــص کامــل ایــن اعتبــارات 
بســیاری از مشــکالت جامعــه عشــایری اســتان برطــرف خواهــد شــد.
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ماندگار کشاورزی

ــی، 15 روز، یــک  اســت در حــوزه بازاررســانی به لحــاظ زمان
ــوالت  ــه محص ــرا ک ــد چ ــی رخ ده ــاه اتفاقات ــا دو م ــاه ت م
کشــاورزی به خــالف ســایر حوزه هــای تولیــدی کــه از 
نظــم تولیــدی برخوردارنــد، بــا اقلیــم درگیرنــد و بــا کمترین 
ــازار دچــار نوســان شــود،  نوســان و اتفــاق، ممکــن اســت ب
ــانات ارزی در  ــه نوس ــت ب ــن اس ــی از آن ممک ــه بخش البت

ــوط شــود. حــوزه صــادرات مرب

ــازی، واردات  ــل بازارس ــور تکمی ــرد: به منظ ــان ک وی بی
ــه  ــادل ب ــه تع ــی ک ــا زمان ــدت ت ــن م ــاز ای ــاز در حــد نی پی
ــان حاضــر  ــه اســت کــه در زم ــازار برگــردد صــورت گرفت ب

ــاز شــده اســت. ــی آغ ــد نزول رون

طرح پرورش ماهی در قفس با تجهیزات بومی در قشم 
به بهره برداری رسید

ــت  ــا ظرفی ــی در قفــس ب ــرورش ماه  طــرح آزمایشــی پ
اســمی 75 تــن و اســتفاده از قفس هــای پایــه کششــی نیمــه 
مغــروق و شــروع فــاز توســعه بــا ظرفیــت یک هــزار تــن بــه 
همــت قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء )ص( و حضــور وزیــر 
ــه  ــم ب ــره قش ــی جزی ــواحل جنوب ــاورزی در س ــاد کش جه

ــید. ــرداری رس بهره ب

ایــن طــرح بــا مشــارکت قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء 
)ص( و دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( و بــا تکیــه بــر توان 
متخصصــان داخلــی از ابتــدای دی مــاه 1400 شــروع شــده 

. د بو

تاکنــون طراحــی و ســاخت قفس هــای پــروش ماهــی در 
انحصــار کشــورهای غربــی بــوده کــه بــا بومــی ســازی دانــش 
طراحــی و ســاخت قفس هــای پایــه کششــی Tlc ، گام 
مهمــی در راســتای بومــی ســازی و احیــای منابــع طبیعــی 
شــیالتی در آب هــای ســاحلی جنــوب کشــور برداشــته شــد.

واگذاری صفر تا صد اختیارات صدور پروانه کسب 
زنبورداری به تنها تشکل ملی زنبورداران

افتتاح نخستین خط تولید خوراک تخمیری دام  
عشایر در مشهد با حضور رئیس سازمان امور عشایر

ــری  ــل تخمی ــوراک کام ــد خ ــط تولی ــتین خ  نخس
ویــژه دام ســبک عشــایر بــا حضــور رئیــس ســازمان امــور 
ــرداری  ــره ب ــه به ــاح و ب ــهد افتت ــران در مش ــایر ای عش

ــید. رس

مدیــرکل امــور عشــایر خراســان رضــوی در ایــن 
خصــوص اظهــار کــرد: کارگاه تولیــد خــوراک دام کامــل 
ــا دو  ــان رضــوی ب ــایر در خراس ــژه دام عش ــری وی تخمی
ــذاری روز  ــرمایه گ ــان س ــون توم ــارد و 500 میلی میلی
جمعه21بهمــن مــاه توســط  رئیــس ســازمان امــور 

ــد. ــاح ش ــران افتت ــایر ای عش

محمدحســین جعفــری بــا اشــاره بــه موضــوع ضریــب 
ــزود:  ــایر اف ــی دام عش ــه علم ــوراک و تغذی ــل خ تبدی
ــا  ــی آنه ــرمایه اصل ــایر س ــه دام عش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی در  ــه گام های ــن علوف ــرای تامی ــود ب ــوب می ش محس
ــل را  ــب تبدی ــا ضری ــد ت ــته ش ــوی برداش ــان رض خراس
ــش داده  ــروه وی افزای ــش  و به ــو کاه از12کیلوبه۶کیل
ــوراک دام  ــوع خ ــن ن ــتفاده از ای ــت: اس ــود. وی گف ش
ــا هزینــه دامــدار و هزینــه خریــد هــر  باعــث می شــود ت
ــدا  ــش پی ــوراک دام حــدود 50درصــد کاه ــرم خ کیلوگ

ــد. کن

کاهش قیمت پیاز آغاز شد 

ــاد  ــر جه ــان؛ وزی ــده جه ــزارش کشــاورزی آین ــه گ  ب
ــاز در  ــر پی ــی اخی ــل گران ــریح دالی ــا تش ــاورزی ب کش
ــه زودی  کشــور از حــل ایــن مســئله خبــر داد و گفــت ب
ــادل  ــه تع ــز ب ــازار گوشــت قرم ــن محصــول و ب ــازار ای ب

ــید. ــد رس خواه

ــی  ــگاران مبن ــاد کشــاورزی در پاســخ خبرن ــر جه وزی
بــر قیمــت بــاالی پیــاز، بحــث واردات و راهــکار کنتــرل 
قیمــت ایــن محصــول بیــان داشــت: در حــوزه محصوالت 
کشــاورزی برخــی مواقــع به دالیــل مختلــف ممکــن 
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از 28 ایــران  مدیرعامــل اتحادیــه سراســری زنبــورداران 
ــاورزی در  ــش کش ــی بخ ــکل مل ــن تش ــژه ای ــتاورد وی دس
ــر داد. ــورداری خب ــب و کار زنب ــه کس ــدور پروان ــار ص اختی

مهنــدس میرمحســن موســویان، مدیرعامــل اتحادیــه 
سراســری زنبــورداران ایــران اعــالم کــرد: بــه دنبــال 
رایزنی هــای متعــدد صــورت گرفتــه در راســتای طــرح الــزام 
ــورت  ــه ص ــاورزی ب ــای کش ــب و کاره ــه کس ــدور پروان ص
ــه زنبــورداری  دفترچــه الکترونیکــی، کــه در خصــوص پروان
منــوط بــه حــل اختالف  نظراتــی در زمینــه داشــتن و 
نداشــتن حــق امضاء برای ســازمان دامپزشــکی کشــور شــده 
ــات  ــای »هی ــر اعض ــری اخی ــا تصمیم  گی ــرانجام ب ــود؛ س ب
ــور  ــب و کار وزارت ام ــط کس ــود محی ــی و بهب مقررات زدای
اقتصــاد و دارایــی«، شــرایط پیشــنهادی اتحادیــه سراســری 
زنبــورداران ایــران مبنــی بــر صــدور پروانــه بــدون نیــاز بــه 
اخــذ اولیــه مجــوز از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور و 
ــی در اســتان ها و  ــدات دام ــور تولی ــت ام ــب آن معاون متعاق
کارشناســان ایــن معاونــت در شهرســتان ها موافقــت گردیــد.

افتتاح مرکز سورتینگ محصوالت کشاورزی در پیشوا

ــرای  ــز ب ــن مرک ــت: ای ــوا گف ــتان پیش ــدار شهرس  فرمان
ــال  ــر 900 میلیــارد ری ــغ ب ــا اعتبــاری بال ــار و ب نخســتین ب
توســط بخــش خصوصــی در پیشــوا بــا برخــورداری از هــزار 
و 400 هکتــار اراضــی گلخانــه ای ایجــاد شــده و از ایــن پس، 
ــن شهرســتان  ــد شــده در همی ــه ای تولی محصــوالت گلخان
ســورت و بســته بنــده و بــه ســایر مناطــق کشــور ارســال و 

ــا ســایر کشــورها صــادر می گــردد. ــا ب ی

ــوالت  ــورت محص ــر س ــالوه ب ــز ع ــن مرک ــت: ای  وی گف
کشــاورزی، از ســردخانه، مرکــزی نگهــداری و بســته بنــدی 

ــز برخــوردار اســت. محصــوالت ســبزی و صیفــی نی

ــن مرکــز از دو بخــش  ــزود: ای ــوری اف ابراهیــم تاجیــک ن
ــادرات  ــوص ص ــه مخص ــش اول ک ــه بخ ــده ک ــکیل ش تش
ــاحت 3  ــه مس ــی ب ــت در زمین ــاورزی اس ــوالت کش محص
هــزار و 400 مترمربــع بــا ظرفیــت 4 هــزار تــن بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 400 میلیــارد ریــال احــداث شــده و بخــش دوم در 
زمینــی بــه مســاحت 10 هکتــار و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 500 
میلیــارد ریــال احــداث و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی

 معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی از 
واگــذاری تنظیــم بــازار چــای بــه بخــش خصوصی خبــر داد.

ادامــه  در  اقــدام  ایــن  افــزود:  شــیرواند«  »محســن 
برون ســپاری وظایــف تصدی گــری وزارت جهــاد کشــاورزی، 

ــدگان و  ــد کنن ــه تولی ــه اتحادی ــای ب ــازار چ ــم ب تنظی
بازرگانــان چــای صــورت گرفتــه اســت.

کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
ــت در  ــت های کالن دول ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت: ب اظهارداش
جهــت کاهــش تصدی گــری و در ادامــه برون ســپاری وظایــف 
تصدی گــری وزارت جهــاد کشــاورزی، پــس از واگــذاری 
ــه انجمن هــای  ــج وارداتــی ب ــازار قنــد و شــکر و برن تنظیــم ب
صنفــی مربوطــه، تفاهم نامــه ای بــا اتحادیــه تولیــد کننــدگان 

ــید. ــه امضــا رس ــران ب ــای ای ــان چ و بازرگان

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــم  ــی تنظی ــور اجرای ــه ام ــم نام ــن تفاه ــا ای ــه وی، ب ــه گفت ب
بــازار چــای شــامل؛ کنتــرل قیمــت و توزیــع و واردات بــه ایــن 

بخــش خصوصــی واگــذار شــد.

رونمایی واکسنی در شیراز که از عفونت طیور 
پیشگیری می کند

بــرای  طیــور  رینوتراکیــال  اورنیتوباکتریــوم  واکســن   
نخســتین بــار در کشــور توســط محققــان موسســه تحقیقــات 
واکســن و ســرم ســازی رازی شــعبه جنــوب کشــور ســاخته 
ــر  ــور را در براب ــه طی ــی شــد، واکســنی ک و در شــیراز رونمای

ــد. ــت می کن ــی محافظ ــری تنفس ــاد و مس ــت ح عفون

ــا دوام  مزایــای اســتفاده از ایــن واکســن ایجــاد محافظــت ب
طوالنــی مــدت در پرنــدگان واکسیناســیون شــده، حفاظــت از 
جوجــه در برابــر عفونــت هــای ناشــی از ORT با ایجــاد ایمنی 
ــردش  ــویه ORT در گ ــر س ــر در براب ــت بهت ــادری، مقاوم م
ــق حجــم  ــذر بومــی در واکســن، تزری ــری ب ــا بکارگی کشــور ب
کمتــر در هــر دز نســبت بــه نمونــه وارداتــی، کاهــش خســارت 
ــای  ــد در مجموعه ه ــت تولی ــات و اف ــی از تلف ــادی ناش اقتص

تخصصــی و کاهــش هزینــه هــای دارو و درمــان اســت.

باکتــری اورنیتوباکتریــوم رینوتراکیــال یکــی از عوامــل مهــم 
بیمــاری و عفونــت حــاد و مســری تنفســی در پرنــدگان و بــه 
طــور عمــده در ماکیــان و بوقلمــون اســت کــه عقــب ماندگــی، 
تــورم کیســه هــای هــوا و پنونومــی از عــوارض ابتــال بــه ایــن 

باکتــری اســت. 

عشایر در این شرایط سخت خشکسالی 25 درصد 
گوشت قرمز کشور را تامین می کنند
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پرداخــت کــرده کــه در مقایســه بــا مقطــع مشــابه ســال 
گذشــته ۸4 درصــد افزایــش داشــته اســت.

بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان، افــزون بــر 141 
هــزار میلیــارد تومــان معــادل ۸5 درصــد تســهیالت 
ــه صــورت  پرداختــی بانــک کشــاورزی در ســال جــاری ب
تخصصــی بــه بخــش کشــاورزی تزریــق شــده و در زمینــه 
ــه ای، مکانیزاســیون  هــای مختلفــی چــون کشــت گلخان
کشــاورزی، زراعــت و باغــداری، شــیالت و آبــزی پــروری، 
ــده، دام و  ــی ش ــذر گواه ــی، ب ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
طیــور و ... در اختیــار فعــاالن بخــش کشــاورزی و صنایــع 

وابســته قــرار گرفتــه اســت.

ایــن گــزارش مــی افزایــد: بانــک کشــاورزی همچنیــن 
در ســال جــاری تــا کنــون حــدود 3.5 درصد از تســهیالت 
پرداختــی خــود کــه حــدود ۶ هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
اســت را در عمــل بــه تکالیــف اجتماعــی خــود از جملــه 
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج و فرزنــد آوری بــه 
متقاضیــان پرداخــت کــرده و الباقــی تســهیالت پرداختــی 
نیــز در حمایــت از تولیــد و اشــتغال صــورت گرفتــه اســت.

تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن واردکنندگان 
برنج واگذار شد

ــاورزی از  ــاد کش ــی وزارت جه ــعه بازرگان ــاون توس مع
ــن وارد  ــه انجم ــی ب ــج خارج ــازار برن ــم ب ــذاری تنظی واگ

ــر داد. ــران خب ــج ای ــدگان برن کنن

ــاون  ــیراوند، مع ــن ش ــرس، محس ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــاره  ــن ب ــاورزی در ای ــی وزارت جهادکش ــعه بازرگان توس
اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه سیاســت هــای کلــی دولــت در 
جهــت کاهــش تصــدی گــری و بــا هــدف ســاماندهی امور 
ــت،  ــرل قیم ــه کنت ــی از جمل ــج خارج ــازار برن ــی ب اجرای
توزیــع و واردات ایــن محصــول، تفاهــم نامــه ای از ســوی 
معاونــت توســعه بازرگانــی بــا انجمــن وارد کننــدگان برنــج 
ایــران و بخــش خصوصــی فعــال در ایــن حــوزه بــه امضــا 

رســید.

وی افــزود: ایــن تفاهــم نامــه بــه منظــور واگــذاری امــور 
ــج  ــازار برن ــم ب ــات تنظی ــل واردات و اقدام ــی از قبی اجرای
اســت کــه بخــش خصوصــی تحــت نظــارت و در چارچــوب 
ضوابــط و سیاســت هــای ابالغــی وزارت جهــاد کشــاورزی 

اقــدام خواهــد کــرد.

بــر اســاس اعــالم وزارت جهادکشــاورزی، شــیراوند 
تاکیــد کــرد: حمایــت از تولیــد داخــل و مصــرف کننــدگان 

ــود. ــاظ می ش ــی لح ــای ابالغ ــت ه در سیاس

ــن  ــزود: همچنی ــران اف ــایر ای ــور عش ــازمان ام ــس س رئی
35 درصــد از صنایــع دســتی کشــور را نیــز جامعــه زحمــت 
کــش عشــایر تولیــد مــی کننــد کــه بســیار ارزشــمند اســت 
کــه هــم ذخیــره هویتــی و فرهنگــی و هــم معــرف کشــور ما 

در ســطح منطقــه و جهــان اســت.

ــالی  ــبختانه در س ــان داشــت: خوش ــی زاده بی ــاس پاپ عب
کــه گذشــت اتفاقاتــی خوبــی در بودجــه بــرای عشــایر رقــم 
ــی در  ــارات خوب ــس اعتب ــت و مجل ــک دول ــا کم ــورد و ب خ

حــوزه عشــایر مصــوب شــد.

ــارک فجــر  ــزود: مفتخــرم اعــالم کنــم در دهــه مب وی اف
بیــش از ۸00 پــروژه بــزرگ و کوچــک زیربنایــی و خدماتــی 
و عمرانــی بــا اعتبــار بیــش از 1000 میلیــارد تومــان افتتــاح 

و بهــره بــرداری مــی رســد.

ــای  ــروژه ه ــن پ ــرد ای ــدواری ک ــار امی ــی زاده اظه پاپ
ــرف  ــایر را برط ــکالت عش ــکلی از مش ــد مش ــمند بتوان ارزش
کنــد و ایــن قشــر تولیــد کننــده و زحمــت کــش بــا قدرتــی 
ــن  ــی و تامی ــه خودکفای ــته ب ــه گذش ــبت ب ــدان نس دوچن

ــد. ــک کنن ــور کم ــی کش ــت غذای امنی

افزودن کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی به سبد توزیع 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 بــرای نخســتین بــار کودهای ترکیبــی و غیرشــیمیایی در 
راســتای افزایــش عملکــرد تولیــد بــه ســبد کــودی و توزیــع 

شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اضافــه شــد.

ــا  ــاورزی ب ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
بیــان ایــن مطلــب گفــت: بــا تعامــالت میــان معــاون زراعــت 
و موسســه تحقیقــات خــاک و آب، کودهــای ترکیبــی و 
ــی  ــود میکروب ــی فســفاته و ک ــود آل ــد ک غیرشــیمیایی مانن
فســفاته بــه ســبد کــودی ایــن شــرکت افــزوده شــده اســت.

ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــال ب ــزود: امس ــولی اف ــد رس حمی
ــه تولیــد کودهــای  شــرکت هــای دانــش بنیــان مبــادرت ب

ــم. ــرده ای ــد ک ــر شــیمیایی و جدی غی

ــان،  ــرکت دانش بنی ــا 13 ش ــون ب ــت: اکن ــار داش وی اظه
قــرارداد در مــورد تولیــد ۸3 محصــول کــودی منعقــد کــرده 
ایــم و ایــن محصــوالت در اختیــار کشــاورزان قــرار می گیــرد.

1۶7هزار میلیارد تومان تسهیالت بانک کشاورزی در 
حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی

ــا آغــاز دهــه   بانــک کشــاورزی از ابتــدای ســال 1401 ت
مبــارک فجــر بالــغ بــر 1۶7 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 
ــور  ــی کش ــت غذای ــتغال و امنی ــد، اش ــت از تولی در حمای
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Nomads supply 25% of the country’s red meat in these harsh drought 
conditions

The head of Iran’s Nomadic Affairs Organization add-
ed: 35% of the handicrafts of the country are also pro-
duced by the hardworking community of nomads, which 
is very valuable, which is both an identity and cultural 
reserve and a representative of our country at the re-
gional and world level.
Abbas Papizadeh said: Fortunately, in the past year, 

good things happened in the budget for the nomads, 
and with the help of the government and the parliament, 
good credits were approved in the nomad area.
He added: I am proud to announce that in the decade commemorating the revolution, more 

than 800 large and small infrastructure, service and construction projects with a credit of 
more than 1000 billion tomans will be opened and put into operation.
Papizadeh expressed his hope that these valuable projects can solve some of the problems of 

the nomads and that this class of producers and hard workers will contribute to the self-suffi-
ciency and food security of the country with double strength compared to the past.
.

34% of the country’s agricultural lands are 
equipped with modern irrigation systems
Allocation of credit for soil study for the first 

time in the 1402 budget bill

Safdar Niazi, Deputy Minister of Water and Soil of the 
Ministry of Agricultural Jihad, discussed these topics in 
a press conference on the occasion of the 1979 revolution 
anniversary:

Increasing the credits of the water and soil sector in the 1402 budget bill
Irrigation efficiency will be increased in next year’s budget
The serious challenge of the country’s gardens not being economical due to the change of uses
To improve the country’s soil, we need to draw a soil map
The Ministry of Energy should deliver large amounts of water to farmers
There are 41 thousand aqueducts in the country
The second phase of the national plan of Khuzestan and Ilam needs financing
For the first time, an amount has been allocated in the budget for soil study
One tenth of the water in the agricultural sector is supplied from unauthorized wells
President’s order to equip 2 thousand hectares of agricultural land with modern irrigation 

systems
The regulations of the soil protection law will be announced soon
Allocation of funds to the water and soil sector in the production plan
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Harmony of exports and imports; Necessity of 
healthy and prosperous business and economy 
in agriculture

During the past two decades, the magazine “Agricultural In-
frastructure Industries” has discussed the necessity of export-
ing and importing agricultural products, pre-production inputs 
and knowledge and research in the field of agriculture as one 
of the integral indicators of a flourishing and prosperous econ-

omy for sustainable self-reliance. Creation of abundance, cheapness, welfare of people 
and finally food security has been discussed in detail.
For example, several editorials have been published in this regard, which are available 

in the archive of the magazine.
Articles in this regard always point out that imports to regulate the market and improve 

the condition of farmers are not reprehensible in any product, provided that a macro-man-
agement with scientific and accurate knowledge of the domestic market of agricultural 
products plans this import, even for wheat.
But our country has always suffered from limited, narrow-minded and one-sided atti-

tudes that do not understand the developments and new conditions of global economy and 
trade and trade and commercial relations between countries as an accepted and irrevers-
ible principle, and the prosperity of trade and agricultural economy It has been seriously 
damaged by these kinds of attitudes.

Development of fisheries strategy to 
double production and realize new devel-
opment plans

on the axis of increasing 30% productivity in the exist-
ing farms by using mechanization and smartening and 
harvesting from virgin or less harvested reserves in the 
waters beyond the Indian Ocean

In this section, we have included parts of the interview of Dr. Hossein Hosseini, the head of 
the Iranian Fisheries Organization, who has tried to double down on a development program 
and its indicators in a limited opportunity with the presence of a large number of reporters 
from news agencies and several specialized sites. production, lowering the price of fishery 
products and improving the mechanization of fish farms in inland waters with the approach 
of the lowest water consumption and the highest efficiency, as well as equipping fishing fleets 
and supporting them for fishing in the coastal waters beyond the Indian Ocean.
His discussion includes the following topics:
First rank in the world with the production of 200 thousand tons of salmon /Fishing in deep 

and semi-deep waters and going to offshore fishing /77% increase in the production of hatched 
fish /Compilation and approval of trawl fishing instructions /Production of 61 thousand tons 
of shrimp and 17 tons of farmed caviar this year /77% increase in fisheries credit in the 1402 
budget bill/ The growth of fishery production to 2.6 million tons in the 7th development plan
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