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قصــد نقــد و بررســی وضعیــت نارســایی گاز در سراســر کشــور در فصــول ســرما و چگونگــی مدیریت 
ــی،  ــز آموزش ــی ادارات، مراک ــکونی، تعطیل ــای مس ــن گاز واحده ــت تامی ــث اولوی ــا بح ــع آن ی توزی
دانشــگاه هــا و .. بــه دلیــل صرفــه جویــی در موجــودی گاز روبــه اتمــام را نداریــم، اینهــا بــه جامعیــت 
موضــوع گزارشــی را تشــکیل داده انــد کــه در صفحــات آتــی همیــن شــماره مالحظــه خواهیــد کــرد 
ــک  ــا در ی ــه آنه ــه هم ــن ب ــازه پرداخت ــیع اج ــات وس ــن موضوع ــه ای ــا و دامن ــال، پهن ــن ح و در عی
ســرمقاله را نمــی دهــد، ولــی آنچــه مســلم اســت رخــداد اخیــر در ایــن زمینــه و اظهــارات وزیــر نفــت 
بــر یــک موضــوع تاکیــد مــی کنــد کــه در کنــار مصــرف بــی رویــه و هردمبیــل ایــن کاالی ارزشــمند 

و قیمــت دار، بــی کفایتــی و مدیریــت نارســا و ناتــوان نیــز عمــل مــی کنــد.

موضــوع ایــن ســرمقاله طــرح ایــن بحــث اساســی اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی و در چارچــوب 
امنیــت غذایــی کــه از اولویــت هــای ممتــاز مــورد نظــر همــگان اســت نبایــد ســوخت گازگلخانــه هــا 
و دامــداری هــا، پرواربنــدی هــای مســقف و یــا ســالن هــای مرغــداری در تمــام زنجیــره هــای تولیــد 

از اجــداد تــا واحدهــای پــرورش گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ قطــع شــود!

 ســوخت گازی ایــن واحدهــای مجهــز بــه جــت هیترهــا کــه هــر کــدام بــا ســرمایه هــای هنگفــت 
توســط ســرمایه گــذاران، تولیــد، نصــب و راه انــدازی شــده اســت در چارچــوب بــاور بــه امنیــت غذایــی 

بایــد بــدون هــر گونــه عــذر و بهانــه ای تامیــن شــود.

 قطــع گاز واحدهــای تولیــدی مــی توانــد بــرای تولیــد کشــور فاجعــه ای جبــران ناپذیــر باشــد زیــرا 
زیــان حاصــل از تلــف شــدن موجــودات زنــده یــا محصــوالت گلخانــه ای جبــران ناپذیــر اســت و نــه 
دولــت و نــه بخــش خصوصــی در ایــن شــرایط امــکان احیــا و بازســازی ایــن واحدهــای آســیب دیــده 
را نــدارد و از ســوی دیگــر، روحیــه عمومــی در میــان تولیدکننــدگان کشــاورزی را بــه شــدت تضعیــف 

مــی کنــد.

 اگــر عمیــق تــر بنگریــم؛ بســیاری از ایــن واحدهــا در حاشــیه ســود انــدک یــا ماننــد مرغــداران 
گوشــتی در عمــق ضــرر و زیــان هســتند!

اگــر ایــن بــی توجهــی رخ دهــد اثــرات زیــان بــاری بــرای تامیــن امنیــت غذایــی در پــی خواهــد 
ــرورش  ــر مســیر پ ــه طــور مســتقیم ب ــن اســت کــه قطــع گاز ب ــا در ای ــن واحده ــاوت ای داشــت. تف
ــی کارگاه و  ــه تعطیل ــر ب ــط ناگزی ــرما فق ــر س ــه در اث ــت ک ــت نیس ــد صنع ــت و مانن ــذار اس تاثیرگ

ــود. ــد ب ــان خواه ــب ضــرر و زی ــم مترت ــد آن ه ــوند، هرچن ــه ش کارخان

ــود مــی  ــی در هــر ســنی ناب ــه کل ــا ب ــرغ ه ــروز ســرما در ســالن هــای مرغــداری، م در صــورت ب
شــوند یــا در گلخانــه هــا کــه گرمــای ســالن بایــد روی درجــه معینــی تنظیــم شــود، گیــاه در صــورت 
کاهــش یــا افزایــش دمــا آســیب مــی بینــد و قطــع گاز، حتــی مقطعــی و کوتــاه مــدت مصــادف بــا از 
بیــن رفتــن تولیــد یــک دوره اســت. لــذا دولــت بایــد هماننــد واحدهــای مســکونی و حتــی مســئوالنه 
تــر از آن، گاز واحدهــای تولیــدی را تامیــن و از قطــع حتــی لحظــه ای آن ممانعــت و ایــن مســئولیت 

تاریخــی مادامــی کــه ســرما و یخبنــدان ادامــه داشــته باشــد مدیریــت و کنتــرل شــود. 

منصور انصاری

قطع گاز واحدهای تولیدی کشاورزیقطع گاز واحدهای تولیدی کشاورزی

 بزرگترین ضربه به امنیت غذایی کشور بزرگترین ضربه به امنیت غذایی کشور
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ــب  ــه بیشــتر سیاســی شــدن کشــاورزی در قال ــا هرچ ب
امنیــت غذایــی و تاکیــد همــه مســئوالن از ذیــل تــا صــدر 
ــژه در  ــه وی ــر اقتصــادی و سیاســی، ب ــم گی ــات تصمی مقام
حــوزه سیاســی کاران، وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان 
مســئول و متولــی اصلــی تولیــد و تامیــن غــذا و تنظیــم بازار 
آن بــه یــک وزارتخانــه بــا رویکــردی صــد درصــد سیاســی 
تبدیــل شــده و بــه عبارتــی، متاســفانه مولفــه هــای قــدرت 
بــه ویــژه بعضــی جنــاح هــای سیاســی از بیــرون وزارتخانــه 
ــر  ــاِب اگ ــی و انتص ــرای جابجای ــوذ ب ــال نف ــر اعم ــعی ب س
ــود  ــداران« خ ــل »طرف ــا، حداق ــانده ه ــت نش ــم دس نگویی
مــی کننــد و ترکیــب وزارت خانــه را بــه جــز یکــی دو تــا از 

معاونــان بکلــی تغییــر داده ونــاکار آمــد کــرده انــد.

بــه زبــان ســاده، کســانی کــه بــه هــر دلیــل خــوب یــا بد، 
ــه انتخــاب ایشــان  ــژاد و ب ــا دکتــر ســاداتی ن کار خــود را ب
آغــاز کردنــد در مدتــی کمتــر از یــک ســال و نیــم جابجــا یا 
برکنــار شــدند و نیامــده رفتنــد، یعنــی هنــوز بــا مجموعــه 
ــه در  ــی زیرمجموع ــا نارســایی هــای ذات ــف خــود و ی وظای
کنــار مســائل حــاد کشــاورزی کشــور و تنگنــا هــای تحریــم 
ــری  ــان دیگ ــه معاون ــی مقدم ــه ب ــد ک ــده بودن ــنا نش آش
ــد  ــه بای ــکان کــه البت ــد؛ از رفتــن مت ــان آمدن ــه جــای آن ب
مــی رفــت تــا برداشــتن یــک بــاره دکتــر قربانــی معاونــت 
برنامــه ریــزی و اقتصــادی کــه باالخــره ایــده هایــی بــرای 
بهبــود وضعیــت اقتصــاد سیاســی ناپایــدار و آســیب دیــده 
کشــاورزی داشــت و بجــای ایشــان جایگزینــی فــردی کــه 
دانشــی در اقتصــاد، حتــی بــه لحــاظ تجربــی نــدارد و گفتــه 
ــر  ــه وزی ــین ب ــگاه پیش ــگاه و جای ــن جای ــود در ای ــی ش م
تحمیــل شــده اســت، همچنیــن تعــداد دیگــری از معاونــان 
ــار  ــت چه ــد داش ــا قص ــود و گوی ــود آورده ب ــر خ ــه وزی ک
ــرای  ــار شــدند، ب ــه همگــی برکن ــان کار کندک ــا آن ســال ب

کشــاورزی کشورمســئله ســازند.

همچنیــن دخالــت هــا و دســتورهای نابهنــگام از بیــرون 
بــرای اداره امــور کشــاورزی و امنیــت غذایــی، کاهــش 
ــه و  ــه و بودج ــازمان برنام ــزی و س ــک مرک ــکاری بان هم
تغییــر مــداوم مدیرعامــل بانــک کشــاورزی، وضعیــت اداره 

وزارت جهــاد کشــاورزی را بــرای وزیــر در شــرایطی موقــت قــرار 
داده کــه مانــع از طراحــی یــک برنامــه حداقــل 6 ماهــه عاجــل 

مــی شــود.

آیــا درســت اســت کشــاورزی و سرنوشــت کشــاورزان ملعبــه 
ــت  ــت اس ــود؟ درس ــب ش ــدرت طل ــی کاران ق ــت سیاس دس
ــاز و  هرچیــزی مهــم شــد و اهمیــت یافــت میــدان تاخــت و ت

ــود!؟ ــری ش باجگی

در ایــن میــان، یکــی از معاونــان بــا گذاشــتن پوســت خربــزۀ 
شــبه علمــی و الف و گــزاف هــای بــی پایــه کــه امــکان اجــرا 
ــکار  ــادی اف ــی اعتم ــۀ ب ــه ورط ــر را ب ــعی دارد وزی ــد س ندارن

عمومــی ســوق دهــد.

بــه واقــع بایــد پرســید، برداشــتن یــک معــاون مهــم و تعییــن 
ــی در  ــز بحران ــه خی ــرایط حادث ــن ش ــم در ای ــده، آن ه کنن
رابطــه بــا افزایــش قیمــت هــای تمــام شــده انــواع محصــوالت 
کشــاورزی و نارضایتــی مــردم و تولیــد کننــدگان، ماننــد برنامــه 
ــه افــکار عمومــی  ریــزی و اقتصــادی، بــدون هیــچ توضیحــی ب
ــژه  ــه وی ــردی کــه از اقتصــاد سیاســی کشــور ب و جایگزینــی ف
اقتصــاد سیاســی کشــاورزی بــا همــه پیچیدگــی هایــش چیــزی 
ــه وزارت  ــرون ب ــی از بی ــل سیاس ــک تحمی ــر ی ــد، اگ ــی دان نم
خانــه نیســت، پــس چیســت و بــا چــه منظــور و هدفــی انجــام 
مــی شــود؟ کشــاورزان زحمــت کــش چــه گناهــی کــرده انــد 
ــز  ــوال برانگی ــم و س ــرات مبه ــن تغیی ــا ای ــود را ب ــد خ ــه بای ک

تطبیــق دهنــد؟

ــه واقــع قصــد دفــاع از کســی نیســت، بلکــه جمــع بنــدی  ب
ــا ایــن اعمــال  ایــن مطلــب ایــن اســت کــه صراحتــا بگوییــم ب
ــه  ــه ب ــدون توج ــر را ب ــه، وزی ــی در وزارتخان ــای سیاس نفوذه
سرنوشــت تولیــدات کشــاورزی و دامــی و تنظیــم بــازار فــراورده 
هــای نهایــی در وضعیتــی موقتــی بــه گونــه ای قــرار داده انــد 
ــه  ــه اســت ن ــژاد کارگــزار وزارتخان کــه گویــی دکتــر ســاداتی ن

ــر آن! وزی

سردبیر

وزارت موقت و کشاورزی بالتکلیفوزارت موقت و کشاورزی بالتکلیف



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 251

آذر 1401

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

4

ــته  ــه، نتوانس ــر در ارائ ــه تاخی ــی آن از جمل ــته از حواش ــیزدهم، گذش ــت س ــه دول بودج
یــا نخواســته بــه موضــوع معیشــت و حــل جــدی مشــکل امنیــت غذایــی بــه رغــم تاکیــد 

ــه اهمیــت آن نزدیــک شــود. بســیاری از مســئوالن ب

بودجــه، بیشــتر از آنکــه متاثــر از شــرایط اقتصــادی کنونــی باشــد زیــر فشــار ایدئولویــک 
مرســوم، ســمت و ســوی حمایــت از نهادهایــی دارد کــه علــت نارضایتــی مــردم را ناشــی از 
عــدم تبییــن مفاهیمــی مــی داننــد کــه پایــه هــای اصلــی نظــام جمهوری اســالمی را شــامل 
ــی  ــان کــه واقعیــت عینــی و بیرون ــی علــل مشــکالت را در خــود آن ــه عبارت مــی شــوند. ب
دارنــد نمــی داننــد و لــذا آنهــا را بــه طــور مســتقیم مــورد مداقــه قــرار نــداده اســت بلکــه 
بــه ورای آنهــا بــرای کشــف نارضایتــی هــای معیشــتی توجــه کــرده اســت و ایــن مــی توانــد 

مهــم تریــن انحــراف مفهــوم در ســاختار بودجــه باشــد.

 بررســی کمــی بودجــه، آنچــه در فضاهــای مجــازی بــه آن پرداختــه مــی شــود کــه بــرای 
ــا فرهنگــی حکومتــی ایــن مقــدار اختصــاص  ــا بهمــان حــوزه ایدئولوژیــک ی فــالن نهــاد ی
یافتــه و شــامل ایــن یــا آن مقــدار افزایــش اســت، فقــط یــک وجــه از تفســیر بودجــه ارائــه 
شــده دولــت ســیزدهم اســت؛ ایــن نــوع بررســی هــا کــه در یــک قیــاس کمــی مــی توانــد 
نشــان دهــد بــه کــدام بخــش نســبت بــه بخــش هــای دیگــر توجــه یــا تاکید بیشــتری شــده 
اســت مــی توانــد یکــی از شــاخص هــای ارزیابــی و البتــه بحــث و مناقشــه باشــد، ولــی مهــم 
تــر از ایــن بررســی هــا نــوع نگــرش دولــت نســبت بــه ســاختار اقتصــادی و معیشــتی کشــور 

وضــرورت مبــرم پرداختــن بــه آنهــا اســت.

 ایــن بودجــه شــاید از روی ســهو و شــاید هــم بــه عمــد خــود را بــه بــی خبــری زده و 
پرداخــت همــه جانبــه ای بــه نــرخ بیــکاری، حقــوق هــای انــدک، گرانــی مــداوم کاالهــای 
ــه ازدواج،  ــان ب ــی و عــدم رغبــت جوان اساســی، افزایــش سرســام آور اجــاره مســکن، ناتوان
عــدم طــراز و افزایــش مــداوم تــورم بــا ثابــت مانــدن دســتمزدها، در هــم ریختگــی بــازار و 

قیمــت هــا، افزایــش نــرخ ارز و ... نــدارد. 

ــر تخصیــص  ــم ب ــرا نگــرش حاک ــدان عمــده نیســتند زی ــن دســته مســائل چن ــگار ای ان
اعتبــارات بــه بخــش هــای مختلــف چنیــن فــرض کــرده اســت کــه اگــر فرهنــگ جامعــه 
بــه ســمت پذیــرش اصــول ایدئولوژیــک گرایــش پیــدا کنــد خــود بــه خــود ایــن معضــالت 
غــول آســا در ســایه قــرار مــی گیرنــد و مــردم بــا نوعــی تســاهل دینــی از کنــار آنهــا مــی 
گذرنــد و وضعیــت نابســامان و دشــوار معیشــتی را تحمــل یــا حتــی فرامــوش مــی کننــد!

ارائه بودجه ای غیر اقتصادی و ایدئولوژیک به مجلسارائه بودجه ای غیر اقتصادی و ایدئولوژیک به مجلس
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ــدارد،  ــان ن ــن و ایم ــروف دی ــول مع ــه ق ــنه ب ــه شــکم گرس ــرد ک ــد بپذی ــی خواه ــه نم ــن بودج ای
ــان را قطعــی و مطلــق مــی  ــی، آن ــذا از ســمت حــل مشــکالت فکــری جامعــه طبــق آنچــه حکمران ل
دانــد حرکــت کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه مــی تــوان مشــکالت معیشــتی را نیــز از ایــن طریــق 
ــدارد و عمــال نخواســته اســت ســمت  ــع بودجــه، نگــرش اقتصــادی ن ــه واق ــه راحتــی حــل کــرد. ب ب

ــه خــود بگیــرد. اقتصــادی ب

 گرچــه تدویــن چنیــن بودجــه هایــی بیــش از آنکــه در جهــت اداره امــور مملکــت و پیشــبرد توســعه 
باشــند وجــه کنترلــی دارنــد و بعضــا نوعــی تشــریفات قانونــی هســتند کــه در عمــل اجــرا نمــی شــوند، 

ولــی در کالن، نوعــی انحــراف بــه شــمار مــی رود کــه راه بــه جایــی نمــی بــرد.

 بــا ایــن وضعیــت دیــری نخواهــد گذشــت کــه بودجــه را در حــل مســائل اقتصــادی و بازرگانی، فشــل 
و ناتــوان خواهیــم یافــت و نیــاز مبــرم بــه ترمیــم، بازســازی و حتــی کنــار گذاشــتن خواهــد داشــت.

ــر  ــاید عناص ــه ش ــذی اســت ک ــاختار کاغ ــک س ــی نیســت، ی ــرایط کنون ــه ش ــه، بودج ــن بودج  ای
درونــی اش بــا هــم چفــت و بســت شــوند، ولــی قابــل تطبیــق بــا عرصــه واقعــی وضعیــت اقتصــادی 
مــردم نیســت. ایــن بودجــه همچنیــن عــالوه بــر اینکــه در بعــد سیاســی یــک بودجــه کنترلــی اســت 
ــرایط  ــا ش ــور را ب ــت کش ــته وضعی ــم نتوانس ــاز ه ــا ب ــور را دارد، ام ــد اداره ام ــه قص ــه ای ک ــا بودج ت
ــع خارجــی  ــن مناب ــرا تامی ــم و االبختکــی اســت، زی ــد و مبه ــف کن ــی تعری سیاســی در عرصــه جهان
ماننــد صادراتکاالهــای غیــر نفتــی و یــا درآمدهــای نفتــی را خــوش بینانــه و دور از تعــادل قــوا محاســبه 

کــرده اســت.

علیرغــم اهمیــت بــی چــون و چــرای امنیــت غذایــی، در ایــن بودجــه بــه حــوزه کشــاورزی چنــدان 
عنایتــی نشــده و بــا محیــط زیســت نیــز بــه مثابــه یــک موضــوع فرعــی برخــورد شــده اســت.

ــی آن  ــا کشــاورزی و برنامــه هــای عمران صاحــب نظــران و بررســی کننــدگان بودجــه در ارتبــاط ب
بــه افزایــش 57 درصــدی و همچنیــن ســه برابــر شــدن ایــن افزایــش در تخصیــص بــه محیــط زیســت 
ــدی  ــد 57درص ــوان رش ــا عن ــه 1401/10/22 ب ــرس مورخ ــر آن در کاج پ ــه خب ــد ک ــرده ان ــاره ک اش

اعتبــارات طــرح عمرانــی ....« در دســترس اســت.

 بســیاری از ایــن قســمت، بــه عنــوان نکتــه مثبــت و افزایــش چشــمگیر بودجــه بــرای ایــن دو بخــش 
یــاد کردنــد ولــی درصــد افزایــش زیربخــش هــای کشــاورزی و محیــط زیســت را در قاعــده اقتصــادی 
و عرصــه واقعــی بایــد در درجــه اول بــا شــاخص اصلــی رشــد واقعــی تــورم و در بعــد دیگــر بــه نســبت 
افزایــش در ســایر بخــش هایــی کــه بودجــه بــه آنهــا تخصیــص یافتــه یعنــی متوســط افزایــش در ســایر 
بخــش هــای مولــد و غیــر مولــد محاســبه و ارزیابــی کــرد، وگرنــه اعــالم رقــم درصــد افزایــش بــه طــور 
مطلــق نمــی توانــد مــالک توجــه بیشــتر باشــد زیــرا افزایــش نقدینگــی حاصــل از بودجــه ریــزی در 

بخــش هــای غیــر مولــد، مــی توانــد ایــن افزایــش رشــد را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 

مدیرمسئول
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در حیــن تهیــه گزارشــی بــرای پایــگاه 
ــی  ــان، پیامک ــده جه ــری کشــاورزی آین خب
ــرد  ــب ک ــرم را جل ــا نظ ــزاری ایرن از خبرگ
کــه انگیــزه نوشــتن گــزارش پیــش رو شــد. 
ایــن گــزارش بــر آن اســت از آغازهــای بــی 
ــد کــه شــاید توجــه  ســرانجامی ســخن گوی
افــکار عمومــی و مســئوالن را بــه آغــاز، ادامه 
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــت پ ــد و سرنوش فراین
کــه الزامــا مــی تواننــد برای پیشــبرد توســعه 
کشــور در بخــش هــای صنعت و کشــاورزی و 
در نتیجــه، رفاه و آســایش و آرامــش مردمان 
ســرزمین موثــر و مطلــوب باشــند جلــب کند 
و در عیــن حــال یــادآور شــود کــه اگــر ایــن 
ــالیان  ــی س ــرا ط ــت، چ ــت اس ــار درس اخب
ــت، در  ــن دول ــه ای ــت ب ــادی از آن دول متم
ــا از  ــد و مرتب ــی چرخ ــنه م ــان پاش ــر هم ب
ــرای یــک  لفــظ »آغــاز عملیــات اجرایــی« ب
پــروژه یــاد مــی کنیــم و بدتــر اینکــه آثــار و 
نتایــج اجــرای ایــن پــروژه هــا را در توســعه 
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی کشــور 

نمــی بینیــم؟!  

ــزاری  ــت: خبرگ ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
ــم  ــخ یک ــن و در تاری ــش از ای ــه پی ــا ک ایرن
فروردیــن 1400، گزارشــی بــا ایــن مقدمــه:

از  انتقــال آب  اول  افتتــاح خــط   »بــا 
خلیــج فــارس بــه اســتان های کرمــان و 
از خطــوط دوم، ســوم و  یــزد، رونمایــی 
ــج  ــال آب خلی ــی انتق ــروژه مل ــارم ابَرپ چه
ــفندماه  ــان در 24 اس ــای عم ــارس و دری ف
ــه  ــه آب را ب ــرح ک ــن ط ــعه ای 1۳۹۹، توس
فــالت مرکــزی ایــران منتقــل می کنــد، 
وارد فــاز جدیــدی شــد« منتشــر و از آن بــه 
عنــوان انقالبــی بــزرگ در عرصــه تامیــن آب 
ــتان  ــاکن در اس ــردم س ــرب م ــع و ش صنای
ــود، روز پنــج  هــای »کــم آب« یــاد کــرده ب
شــنبه 22 دی مــاه1401، از »آغــاز عملیــات 
اجرایــی پــروژه آب رســانی از خلیــج فــارس 
بــه فــالت مرکــزی ایــران« بــا دســتور رئیس 

ــت:  ــر داد و نوش ــوری خب جمه

ــا هــدف تامیــن  »ایــن خــط انتقــال آب ب
ــت  ــا ظرفی ــرب ب ــادن و ش ــع و مع آب صنای

آغازهای پُر آغاز برای پروژه های  بی پایان!آغازهای پُر آغاز برای پروژه های  بی پایان!

ــب در  ــون مترمکع ــا 200 میلی ــال آب ت انتق
ــی  ســال اجــرا مــی شــود و دغدغــه کــم آب
یــزدی هــا را بــرای حداقــل 50 ســال آینــده 
رفــع مــی کنــد. ایــن خبرگــزاری همچنیــن 
نوشــته اســت کــه رئیــس جمهــور رئیســی 
گفتــه، ایجــاد 6 آب شــیرین کــن در دســتور 

ــرار دارد.« ــرو ق کار وزارت نی

ــردن  ــق موضــوع و مســتند ک ــرای تدقی ب
ــار  ــر اخب ــی از دیگ ــه بخش ــث، ب ــن بح ای
مرتبــط بــا ایــن پــروژه بــه شــرح زیــر اشــاره 

مــی شــود:

»عملیــات اجرایــی انتقــال آب خلیــج 
ــم  ــت یازده ــان در دول ــای عم ــارس و دری ف
بــه ثمــر نشســت.« )خبرگــزاری ایرنــا، یکــم 

ــاه 1400( ــن م فروردی

ــت  ــه دول ــید ک ــته باش ــه داش ــه: توج نکت
ــرداد  ــا 12 م ــرداد 1۳۹2 ت ــم از 12 م یازده

ــوده اســت. ــر ســر کار ب 1۳۹6ب

ایــن خبرگــزاری در ادامــه گــزارش خــود 
آورده: »عملیــات اجرایــی مرحلــه دوم، ســوم 
و چهــارم انتقــال آب خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان بــه فــالت مرکزی و شــرق کشــور 24 

اســفند 1۳۹۹ آغــاز شــد.« 

ــت  ــه فعالی ــود ک ــی ش ــادآور م ــه: ی نکت
دولــت دوازدهــم از 12 مــرداد 1۳۹6 تــا 12 

ــت. ــوده اس ــرداد 1400ب م

ایرنــا در مــورد جزئیــات ایــن طرح یــادآور 
ــود: »ایــن پــروژه دارای چهــار خــط  شــده ب
ــزی و شــرق کشــور  ــالت مرک ــه ف ــال ب انتق
ــذاری خطــوط  ــرمایه گ ــوع س اســت و مجم
بــه بالــغ بــر 140 هــزار میلیــارد تومــان مــی 

رســد.«

ــارس  ــال آب خلیج ف ــت انتق ــط نخس »خ
بــه اســتان یــزد خواهــد رســید کــه بــه طول 
۸20 کیلومتــر بــا حجــم ســرمایه گذاری 2۳ 
هــزار میلیــارد تومانــی عملیاتــی شــد.« 

)نکتــه: از فعــل ماضــی »عملیاتــی شــد« 
اســتفاده شــده اســت.(

ــط،  ــن خ ــی در ای ــم آب انتقال »حج
1۳0 میلیــون مترمکعــب در ســال اســت 
ــری  ــزار نف ــتغال زایی 16 ه ــه اش و زمین
در دوران ســاخت را فراهــم کــرده  و 
ــب آب  ــون مترمکع ــط 50 میلی ــن خ ای
ــی  ــن م ــزگان تامی ــرای اســتان هرم را ب

ــد.« کن

»خــط دوم طــرح ملــی انتقــال آب از 
خلیــج فــارس بــه اســتان هــای کرمــان، 
ــوی  ــان رض ــی و خراس ــان جنوب خراس
خواهــد رســید. حجــم ســرمایه گــذاری 
یکهــزارو 550  بــه طــول  دوم  خــط 
ــان  ــارد توم ــه 47 هــزار میلی ــر ب کیلومت
ــن  ــال آب ای ــت انتق ــد؛ ظرفی ــی رس م
خــط 2۳0 میلیــون مترمکعــب در ســال 
دوران  در  آن  اشــتغالزایی  کــه  اســت 
ــد.  ــی رس ــر م ــزار نف ــه ۳0 ه ــاخت ب س
مــدت زمــان اجــرای طــرح 60 مــاه 

ــت.« ــده اس ــرآورد ش ب

ــط، از  ــن خ ــی ای ــع مال ــن مناب »تامی
ــای  ــرکت ه ــذاری ش ــرمایه گ ــل س مح
فــوالد مبارکــه، گلگهــر، چادرملــو، ملــی 
ــر  ــنگ آه گه ــران، س ــس ای ــع م صنای
ــوالد  ــیان و ف ــال پارس ــوالد اپ ــن، ف زمی
ــزی شــده اســت.« ــه ری خراســان، برنام

»خــط ســوم انتقــال آب از خلیــج 
ــزد و  ــای ی ــتان ه ــه اس ــز ب ــارس نی ف
اصفهــان خواهــد رســید. حجــم ســرمایه 
گــذاری ایــن خــط ۹10 کیلومتــری بــه 
ــد؛  ــی رس ــان م ــارد توم ــزار میلی ۳5 ه
ایــن  در  آب  انتقــال  خــط  ظرفیــت 
خــط، 200 میلیــون مترمکعــب اســت و 
ــاخت آن،  ــرح در دوره س ــتغالزایی ط اش
ــدت  ــد و م ــی رس ــر م ــزار نف ــه 14 ه ب
زمــان اجــرای آن، 60 مــاه بــرآورد شــده 

ــت.« اس
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ــرمایه  ــل  س ــوم از مح ــط س ــی خ ــع مال ــن مناب »تامی
گــذاری شــرکت هــای فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن اصفهــان 
ــزی و انجــام مــی شــود.« و پاالیشــگاه اصفهــان برنامــه ری

ــر از  ــول ۸20 کیلومت ــه ط ــال آب ب ــارم انتق ــط چه »خ
ــه سیســتان و بلوچســتان خواهــد رســید.  ــای عمــان ب دری
ایــن خــط بــا ســرمایه گــذاری ۳۹ هــزار میلیــارد تومانــی بــا 
حمایــت وزارت صنعــت و بــا اشــتغال زایــی 10 هــزار نفــری 
در دوران ســاخت تــا 5 ســال آینــده آب را بــه سیســتان و 

بلوچســتان مــی رســاند.«

ــن خبرگــزاری در ســوم خــرداد 1401 و در شــرایطی  ای
ــه کار آن  ــاز ب ــت ســیزدهم تشــکیل شــده و از آغ ــه دول ک
ــخ ایــن خبــر یعنــی ســوم  ــا تاری ) از 12 مــرداد  1400( ت
ــاره  ــذرد، مجــددا درب ــی گ ــاه م خــرداد 1401حــدود ده م

ایــن پــروژه یــادآور مــی شــود: 

ــوع بحــران در تامیــن  »گســترش خشکســالی، باعــث وق
آب بخــش آشــامیدنی، کشــاورزی و صنعــت در برخــی 
اســتان های مرکــزی کشــور شــده و بنابرایــن بــا توجــه بــه 
ــال آب  ــرح انتق ــی داخــل کشــور، ط ــع آب ــت مناب محدودی
ــزی در  ــالت مرک ــه ف ــارس ب ــج ف ــان و خلی ــای عم از دری

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس

»بــه گــزارش گــروه اخبــار اســتان های ایرنــا، چالش کــم آبی 
در کشــور بــه مرحلــه بحرانــی رســیده بــه طــوری کــه عــالوه 
ــت  ــن آب آشــامیدنی، برخــی فعالی ــروز مشــکل در تامی ــر ب ب
هــای کشــاورزی و فعالیــت صنایــع متوقــف شــده و بــه پدیــده 

مهاجــرت از روســتا بــه شــهر نیــز دامــن زده اســت.«

ــه عنــوان  »نخســتین پــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس ب
طوالنــی تریــن خــط انتقــال آب در کشــور در ســال1۳۹۹ 
بــه طــول حــدود ۸00 کیلومتــر از غــرب بندرعبــاس 
افتتــاح شــد کــه از ســه اســتان هرمــزگان، کرمــان و یــزد 
ــد« و  ــاح ش ــی »افتت ــل ماض ــه فع ــه: ب ــذرد«. )نکت می گ

ــد.( ــه کنی ــذرد« توج ــی گ ــتمراری »م ــارع اس مض

ــال آب  ــروژه انتق ــت پ ــه نخس ــاس،  مرحل ــن اس ــر ای »ب
ــه طــول ۳05  ــران ب ــه فــالت مرکــزی ای ــارس ب از خلیــج ف
ــا اعتبــار 16۳ هــزار  ــه ســیرجان ب کیلومتــر از بندرعبــاس ب
ــن  ــه دوم ای ــاح شــد. مرحل ــان ۹۹ افتت ــال در آب ــارد ری میلی
ــس   ــور، م ــزی کش ــتان های مرک ــد اس ــه مقص ــز ب ــرح نی ط
سرچشــمه کرمــان و چادرملــو و یــزد بــه طــول 520  

کیلومتــر و هزینــه یکهــزار و 200 هــزار میلیــارد ریــال 
در 24 اســفندماه ۹۹ مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.« 
ــرار  )نکتــه: مجــددا افعــال ماضــی »افتتــاح شــد« و »ق

ــت«( گرف

»بــر اســاس برنامــه پیــش بینــی شــده، قــرار اســت 
همزمــان خــط دوم نیــز بــه طــول یکهــزار و 550 
کیلومتــر از همیــن مســیر از هرمــزگان بــه اســتان های 
خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی بــرود کــه البتــه 

ــی خواهــد شــد.« ــده، اجرای در آین

ــتار،  ــن نوش ــث ای ــورد بح ــر م ــوع دیگ ــا موض و ام
لــزوم توجیــه اقتصــادی طــرح هایــی اینچنینــی اســت 
ــنگری در  ــح و روش ــن توضی ــفانه کوچکتری ــه متاس ک
ــورت  ــه ای ص ــانه و مطبوع ــچ رس ــا در هی ــورد آنه م
نمــی گیــرد کــه مــردم بداننــد چــه فراینــدی در حــال 
وقــوع اســت؛ چقــدر هزینــه مــی بــرد، چقــدر اســتفاده 
دارد، توجیــه اقتصــادی آن کــدام اســت؟ تجربــه هــای 
موفــق و ناموفــق در ایــن زمینــه چــه مــی گوینــد؟ و ... 
طــرح هایــی کــه بــا سرنوشــت مردمــان ســرزمین گــره 
ــا نمــی  ــاره آنه ــزی درب ــردم چی ــا همــان م خــورده ام
داننــد مگــر تبلیغاتــی اغــراق آمیــز و شــعارگونه، بــدون 
ــم  ــت ک ــی، دس ــف کارشناس ــث مخال ــک بح ــی ی حت
ــی  ماننــد آنچــه در مجلــس رخ مــی دهــد و نمایندگان

ــاره لوایــح ســخن مــی گوینــد. موافــق و مخالــف درب

نبایــد از نظــر دور داشــت که بســیاری از کارشناســان 
ــازه  ــازی و س ــران، شهرس ــت، عم ــط زیس ــوزه محی ح
ــه  ــاد لول ــه ابع ــبت ب ــاال نس ــن ح ــی، از همی ــای آب ه
گــذاری بــرای انتقــال آب خلیــج فــارس و دریــای 
ــت  ــن بازگش ــده و همچنی ــه ش ــاط گفت ــه نق ــان ب عم
پســاب صنعتــی و ســر ریــز نمــک حاصــل از آب 
ــر هــم زدن  ــن دریاهــا و ب ــه آب ای شــیرین کــن هــا ب
نـُـرم طبیعــی آنهــا انتقــاد و ابهــام دارنــد کــه صــد البتــه 
حــق اســت، چــون همانگونــه کــه در دو شــماره پیــش 
همیــن مجلــه نیــز نوشــتیم، یکــی از عوامــل خشــکی 
ــل  ــه، پ ــه ارومی ــوم دریاچ ــت ب ــم زدن زیس ــر ه و ب
ــا و غیرکارشناســی  میــان گــذری اســت کــه بــی محاب
ــت  ــن اس ــده و همچنی ــداث ش ــه اح ــن دریاچ روی ای
ــد  ــون س ــری چ ــه و ویرانگ ــی روی ــای ب ــازی ه سدس

ــر... ــای دیگ ــیاری چیزه ــد و بس گتون

فرانک مسعودی
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دریغا که ایران می توانست هاب گـاز منطقه باشد!دریغا که ایران می توانست هاب گـاز منطقه باشد!

چــرا ایــران بــا دارا بــودن رتبــه دوم ذخایــر گازی جهــان، نــه تنهــا هــاب 
گازی منطقــه نیســت، بلکــه هــر ســاله زمســتان هــا بــا مشــکل کمبــود و 
قطعــی گاز و هشــدار مکــرر مســئوالن بــه صنایــع و واحدهــای مرغــداری و 
گلخانــه هــا و شــهروندان مواجــه مــی شــود و در عــوض و صــد متاســفانه، 
شــاهد هســتیم کــه ترکیــه، کشــور همســایه، بــا وجــود اینکــه وارد کننــده 
گاز اســت، در حــال تــالش بــرای کســب جایــگاه هــاب گازی در منطقــه 

؟  ست ا

ــب  ــر مکع ــون مت ــط ۸۳0 میلی ــد متوس ــت تولی ــم ظرفی ــرا علیرغ چ
ــان  ــارات کارشناس ــران در روز و اظه ــت ای ــی نف ــرکت مل ــی ش گاز طبیع
ــا ســال 1600 می تواننــد قابــل  ایــن شــرکت، کــه مخــازن گازی ایــران ت
ــه  ــای گاز ک ــه ج ــا ب ــتان ه ــور زمس ــع کش ــند، صنای ــرداری باش بهره ب
ــهروندان  ــس ش ــوزانند و نف ــی س ــازوت م ــه، م ــام گرفت ــاک ن ــوخت پ س

ــازند؟ ــی س ــناور م ــم ش ــی از س ــزرگ را در اقیانوس ــهرهای ب ش

بــرای پاســخی همــه جانبــه بــه ایــن چراهــا، گــزارش زیــر کــه از منابــع 
ــر آمــار مســتند تهیــه شــده اســت را  ــا دیــد علمــی مبتنــی ب معتبــر و ب

پیــش رو گــذارده ایــم. بخوانیــد:

مخــازن  در  موجــود  طبیعــی  گاز  ذخایــر  یعنــی  گازی  میــدان  
ــر 1200  ــغ ب ــران بال ــرای ای ــره ب ــزان ذخی ــن می ــه ای ــوری ک هیدروکرب
ــود.  ــرآورد می ش ــب( ب ــر مکع ــون مت ــب )۳۳ تریلی ــوت مکع ــون ف تریلی
ایــران از لحــاظ دارا بــودن ذخایــر گازی، در رتبــه دوم جهــان قــرار دارد و 

ــت.  ــان را داراس ــهم گاز جه ــد س 17 درص

ذخایــر گازی ایــران از ســه بخــش تشــکیل شده اســت: 1- میدان هــای 
گازی، 2- گاز طبیعــی موجــود در کالهک هــای گازی میادیــن نفتــی 
۳- گازهــای همــراه نفــت در میادیــن نفتــی. کلیــه میادیــن گازی ایــران، 
ماننــد کلیــه میادیــن نفتــی، متعلــق بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران اســت 
و ایــن شــرکت از طریــق شــرکت های تابعــه خــود وظیفــه اســتخراج گاز 
ــران  ــی گاز ای ــار شــرکت مل ــد، در اختی ــس از تولی ــه پ ــده دارد ک را برعه

ــرد. ــرار می گی ــع ق ــت توزی جه

تاریخچــه پیدایــش گاز در ایــران را 
می تــوان هم زمــان بــا کشــف میــدان 

ــت. ــلیمان دانس ــجد س ــی مس نفت

هم اکنــون ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی 
به طــور  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
ــب در  ــر مکع ــون مت ــط ۸۳0 میلی متوس
ــون  ــه 70 میلی ــه روزان ــد، ک روز می باش
متــر مکعــب بــه نیروگاه هــا و صنایــع 
مکعــب  متــر  میلیــون   1۳0 داخلــی، 
بــرای تزریــق بــه مخــازن نفتــی، ۳0 
میلیــون متــر مکعــب جهــت صــادرات بــه 
ــه  ــده آن ب کشــورهای همســایه و باقی مان

ــاص دارد. ــی اختص ــارف خانگ مص

ــر 62  ــغ ب ــوز بال ــال 2007 هن ــا س ت
درصــد میادیــن گازی ایــران بــه صــورت 
بکــر و دســت نخــورده باقی مانــده بودنــد. 
ــق ارســال  ــران از دو طری صــادرات گاز ای
ــه صــورت ال ان جــی  ــا ب ــه ی ــا خــط لول ب
می باشــد. بنابــر اظهــارات کارشناســان 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، مخــازن گازی 
ــل  ــد قاب ــال 1600 می توانن ــا س ــران ت ای

بهره بــرداری باشــند.

صادرات گاز ایران

ــران را  اولیــن مشــتری صــادرات گاز ای
ــت  ــتان دانس ــور ترکمنس ــوان کش می ت

تهیه و تنظیم: فرانک مسعودی
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کــه خریــد گاز از ایــران را از ســال 1۹۹7 10
ــران  ــن مقصــد صــادرات گاز ای ــرد. دومی ــاز ک آغ
ــط  ــداث خ ــرح اح ــه ط ــوده ک ــه ب ــور ترکی کش
لولــه گاز بیــن دو کشــور در ســال 2002 بــه 
ــور  ــن کش ــه ای ــادرات گاز ب ــید و ص ــان رس پای
آغــاز شــد. ارمنســتان ســومین واردکننــده گاز از 
ایــران اســت کــه از ســال 200۹ دســت بــه ایــن 
ــد دو مشــتری  ــدام زده اســت. پاکســتان و هن اق

ــود. ــد ب ــران خواهن ــده گاز ای ــی آین احتمال

بزرگترین میدان گازی ایران

بزرگتریــن میــدان گازی کشــور در کمــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــارس جنوب ــدان گازی پ ــر، می قط
همــراه بــا بخــش قطــری )گنبــد شــمالی( ذخیره 
ــوت مکعــب  درجــای در حــدود 507 تریلیــون ف
دارد. حــدود یــک ســوم کل ذخایــر گازی ایــران 
در ایــن میــدان فــوق عظیــم تجمــع یافته اســت. 
ــر  ــر گازی غی ــد از کل ذخای ــدود 1۹ درص در ح
ــر و  ــان قط ــی در کم ــه تنهای ــان ب ــراه جه هم
ــارس  ــمالی- پ ــد ش ــم گنب ــوق عظی ــن ف میادی
ــت. ــره شده اس ــرم( ذخی ــروه ده ــی )در گ جنوب

ــی گاز  ــرکت مل ــیس ش ــه تاس تاریخچ
ــران ای

 1۳4۳ ســال  در  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت 
توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران تاســیس 
ــی  ــران یک ــی گاز ای ــرکت مل ــون ش ــد. هم اکن ش
از ده شــرکت بــزرگ فعــال در زمینــه گاز در 
خاورمیانــه و یکــی از چهــار شــرکت اصلــی وزارت 
ــا پیشــینه بیــش از 50 ســال اســت کــه  نفــت ب
ــوخت  ــد از س ــش از 75 درص ــن بی ــه تأمی وظیف
مــورد نیــاز کشــور ایــران را برعهــده دارد. اکنــون 
ــش از 1۸000  ــران دارای بی ــی گاز ای شــرکت مل
ــی بیــش از  ــوده و اندک ــروی شــاغل رســمی ب نی
ایــن شــمار نیروهــای غیررســمی در خدمــت آن 

می باشــند.

میزان تولید گاز ایران

پــس از راه انــدازی فــاز 12 پــارس جنوبــی 
توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران، ســپس 
ــم  ــب پاالیشــگاه هفت واگــذاری تأسیســات در قال
مجتمــع گازی پــارس جنوبــی، تولیــد گاز شــرکت 
ــر  ــون مت ــه 770 میلی ــه روزان ــران، ب ــی گاز ای مل

ــت. ــش یاف ــب در روز افزای مکع

ــن  ــوای ای ــرودت ه ــه ب ــه ب ــا توج ــون، ب اکن
ــف  ــاط مختل ــه نق ــانی ب ــرایط گازرس ــا و ش روزه
کشــور، برخــی از کاربــران فضاهــای مجــازی 
ــا اینکــه ایــران دومیــن ذخایــر  نوشــتند: »چــرا ب
گازی در جهــان را دارد، بــا مشــکل کمبــود و 

ــده«؟ ــه ش ــی گاز مواج قطع

هــر چنــد برخــی از مقامــات مســئول در ایــران 
ــه مصــرف  بحــران کمبــود و قطــع گاز را فقــط ب
بــاالی مــردم مرتبــط مــی دانند، امــا واقعیــت این 
اســت کــه مشــکالت گاز کشــور برمــی گــردد بــه 
ــای  ــورداری از تکنولوژی ه ــدم برخ ــا، ع تحریم ه
جدیــد در صنعــت گاز و پتروشــیمی و نپیوســتن 

بــهFATF ، عواملــی کــه منجــر بــه هــدر رفــت بخــش مهمــی از گاز 
تولیــدی کشــور شــده اســت.

ذخایر گاز ایران و سایر کشورهای جهان

ــر گازی جهــان  ــران دومیــن ذخای ــد؛ ای ــه کــه مــی بینی  همانگون
ــای  ــتان ج ــر و ترکمنس ــا قط ــار دارد، ام ــیه را در اختی ــس از روس پ
ــت  ــور دول ــس جمه ــای رئی ــه آق ــی ک ــد. موضوع ــران را گرفته ان ای
ســیزدهم گفــت؛ »ســفره، بــازار و نــان مــردم را بــه مذاکــرات 

)برجــام( گــره نمی زنیــم.«

و امــا نقبــی بزنیــم بــه صــادرات گاز ایــران به کشــورهای همســایه. 
ــاله صــادرات گاز  ــرارداد 25 س ــوز ســه ســال از ق ــه هن ــی ک در حال
ــرای دومیــن ســال در فصــل  ــران ب ــده، ای ــه باقی مان ــه ترکی ــران ب ای
زمســتان بــا ناتوانــی در تحویــل گاز بــه ترکیــه مواجــه شــده اســت. 

ــادرات گاز  ــه ص ــرای دو هفت ــران ب ــته ای ــال گذش ــاه س   بهمن م
ــی جنــوب  ــع و نیروگاه هــای برق ــف کــرد و صنای ــه را متوق ــه ترکی ب
ــا کســری شــدید گاز مواجــه شــدند. همــان زمــان،  شــرق ترکیــه ب
ــادرات  ــش ص ــا افزای ــران را ب ــی گاز ای ــان، قطع ــوری آذربایج جمه

ــرد. ــران ک ــه جب ــه ترکی گازش ب

اکنــون شــرکت گاز بوتــاش ترکیــه اعــالم کــرده اســت کــه ایــران 
ــا ارســال نامــه ای مکتــوب گفتــه اســت، از ابتــدای ســال  ــر ب پیش ت
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جــاری میــالدی، تحویــل گاز بــه ترکیــه را 70 درصــد کاهــش خواهــد داد و 
وزارت انــرژی ترکیــه نیــز روز شــنبه 17 دی مــاه از قطــع صــادرات گاز ایــران 

بــه ترکیــه بــه مــدت 10 روز خبــر داده اســت.

شــرکت بوتــاش می گویــد؛ از ذخایــر زیرزمینــی گاز بــرای جبــران کســری 
گاز بخــش خانگــی اســتفاده خواهــد کــرد، امــا صنایــع و نیروگاه هــای برقــی 

شــرق کشــور )ترکیــه( بــا کســری گاز مواجــه خواهنــد شــد.

ایــران در زمســتان ها بــا کســری شــدید گاز مواجــه اســت و طــی 
ــای  ــترده در نیروگاه ه ــوزی گس ــه مازوت س ــور ب ــته مجب ــای گذش هفته ه
ــده  ــوا ش ــدید ه ــی ش ــه آلودگ ــر ب ــه منج ــوده ک ــور ب ــع کش ــی و صنای برق

ــت. اس

مســیر خطــوط لولــه گاز وارداتــی ترکیــه از روســیه نیــز از میانــه کشــور 
ــن  ــع ای ــت گاز مای ــای دریاف ــی پایانه ه ــت و از طرف ــرب اس ــداد غ و در امت
کشــور نیــز در غــرب کشــور قــرار دارد. بــه عبارتــی، جمهــوری آذربایجــان 
ــه ترکیــه اســت،  ــران ب ــرای جبــران کاهــش صــادرات گاز ای تنهــا گزینــه ب
چــرا کــه خطــوط لولــه اصلــی واردات گاز از ایــران و جمهــوری آذربایجــان 
ــور  ــرقی کش ــی و ش ــق میان ــا در مناط ــم  و از آنج ــهر »ارزروم« خت ــه ش ب

ــود. ــع می ش توزی

امــا جمهــوری آذربایجــان برخــالف ســال گذشــته، امســال تعهــدات گازی 
بیشــتری بــرای مشــتریان اروپایــی دارد و دقیقــا مشــخص نیســت آیا امســال 

نیــز قطعــی گاز تحویلــی ایــران بــه ترکیــه را جبــران خواهــد کــرد یــا نــه.

ترکیه، بهترین مقصد برای صادرات مازاد گاز روسیه

تنهــا دو هفتــه پیــش از اعــالم ناتوانــی ایــران بــرای تحویــل گاز بــه ترکیــه، 
مقامــات روســیه پیشــنهاد تبدیــل ترکیــه به هــاب گازی منطقــه را ارائــه کردند.

همیــن تازگــی هــا )حــدود دو هفتــه پیــش( نیــز ترکیــه قــرارداد بلندمــدت 
دریافــت ســاالنه 1.5 میلیــارد متر مکعــب گاز مایــع )ال ان جــی( در ترمینال های 
غــرب کشــور و ترانزیــت آن از طریــق خطــوط لولــه بــه بلغارســتان را امضــا کرد.

ترکیــه طــی ســه ســال گذشــته صــادرات گاز روســیه و جمهــوری 
آذربایجــان از خــاک خــود بــه اتحادیــه اروپــا را نیــز اجرایــی کــرده و بــرای 
ــالش  ــت گاز ت ــتر از ترانزی ــد بیش ــب درآم ــاب گازی و کس ــه ه ــل ب تبدی

می کنــد.

امــا بــه نظــر نمی رســد هــدف روســیه از ایــن پیشــنهاد، ترانزیــت گازش 
ــه  ــط لول ــا خ ــت تنه ــه ظرفی ــرا ک ــد، چ ــا باش ــه اروپ ــه ب ــق ترکی از طری
ــرک 2(  ــان ت ــا )جری ــه اروپ ــه ب ــاک ترکی ــیه از خ ــده گاز روس متصل کنن
تنهــا ســاالنه 16 میلیــارد متــر مکعــب اســت و از کل ایــن ظرفیــت اســتفاده 

اروپــا  اتحادیــه  دیگــر  از ســوی  و  می شــود 
هم زمــان بــرای قطــع وابســتگی بــه گاز روســیه 

تــالش می کنــد.

دیگــر آنکــه روســیه برای صــادرات گاز بیشــتر 
از طریــق خــاک ترکیــه نیازمنــد احــداث خــط 
لولــه جدیــد از آب هــای ســاحلی خــود در دریای 
ــا  ــه اروپ ــا ب ــه و از آنج ــواحل ترکی ــا س ــیاه ت س
اســت و ایــن کار ســال ها طــول خواهــد کشــید.

ــیه  ــه گاز روس ــری ک ــه دیگ ــط لول ــا دو خ ام
را بــه شــبکه داخلــی خــود ترکیــه متصــل 
می کنــد، یعنــی »جریــان آبــی« و »جریــان 
تــرک 1« بــا ظرفیــت انتقــال ســاالنه ۳2 میلیارد 
ــا 70 درصــد ظرفیــت کار  ــر مکعــب، تنهــا ب مت
می کننــد و درســت بــه انــدازه صــادرات گاز 

ــد. ــازاد دارن ــت م ــه، ظرفی ــه ترکی ــران ب ای

ترکیــه می توانــد گاز دریافتــی از روســیه را در 
مناطــق میانــی و غــرب کشــور و کل گاز دریافتی 
ــورد  ــز در شــرق کشــورش م از آذربایجــان را نی
ــن ترتیــب، عمــال گاز  ــرار دهــد. بدی اســتفاده ق

روســیه جایگزیــن گاز ایــران خواهــد شــد.

ــرات  ــان مذاک ــته در جری ــاه گذش ــه م ترکی
ــا روســیه  تبدیــل ایــن کشــور بــه هــاب گازی ب
درخواســت تخفیــف 25 درصــدی در قیمــت 
ــه داده کــه نشــان  ــرای ســال 202۳ را ارائ گاز ب
ــور  ــرات گازی دو کش ــا مذاک ــه تنه ــد ن می ده
ــل  ــه حداق ــت، بلک ــک اس ــده ای نزدی ــرای آین ب
ــازار داخلــی خــود ترکیــه را در  در کوتاه مــدت ب

ــر دارد. نظ

در  تاخیــر  درخواســت  ترکیــه  همچنیــن 
پرداخــت پــول گاز دریافتــی از روســیه تــا ســال 
2024 را ارائــه داده و بخشــی از پــول گاز نیــز بــا 

ــه پرداخــت خواهــد شــد. ــر ترکی لی

اتحادیــه اروپــا از میــزان وابســتگی بــه 
ــی کاهد ــیه م گاز روس

انحصــار  کــه  روســیه  گازپــروم  شــرکت 
لولــه را در  از طریــق خطــوط  صــادرات گاز 
دســت دارد، اعــالم کــرده اســت کــه ســال 
گذشــته میــالدی صــادرات گازش بــه بازارهــای 
اروپایــی، ترکیــه و چیــن 45 درصــد افــت کــرده 
و بــه 101 میلیــارد متــر مکعــب ســقوط کــرده 
ــا در ســال 2021 مشــتری  ــه اروپ اســت. اتحادی
155 میلیــارد متــر مکعــب گاز روســیه بــود 
و 40 درصــد گاز مصرفــی خــود را از روســیه 
تامیــن می کــرد، امــا ســال گذشــته میــزان 
ــه ۹  ــه گاز روســیه ب ــا ب ــه اروپ وابســتگی اتحادی

ــت. ــش یاف ــد کاه درص

ــرای  ــازاد ب ــت م ــود ظرفی ــه نب ــه ب ــا توج ب
ــن  ــای جایگزی ــه بازاره ــیه ب ــادرات گاز روس ص
ــا  ــا ده ه ــور ب ــن کش ــن، ای ــد چی ــرقی مانن ش
ــازاد صــادرات  ــر مکعــب ظرفیــت م ــارد مت میلی
ــای  ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــت و ب ــه اس گاز مواج
بــازار  تنهــا  ترکیــه  بــازار  اروپــا،  اتحادیــه 
باقی مانــده اســت کــه می توانــد حداقــل 10 
ــیه  ــتری از روس ــب گاز بیش ــر مکع ــارد مت میلی

ــد. ــذب کن ج
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ــور  ــاید مجب ــه، ش ــه ترکی ــروش گاز ب ــرارداد ف ــی ق در پ
ــم! ــم بپردازی ــت ه ــویم غرام ش

ناتوانــی ایــران بــرای اجــرای تعهــدات صــادرات گازی خــود بــه ترکیه 
ــمگیر  ــش چش ــل کاه ــا حداق ــرارداد، ی ــخ ق ــرای فس ــد راه را ب می توان
ــد  ــه مانن ــه ترکی ــا اینک ــد؛ ی ــاز کن ــه ب ــران توســط ترکی ــد گاز ای خری
ســال های گذشــته علیــه ایــران بــه دیــوان دادرســی بین المللــی 
ــه  ــی ترکی ــکایت قبل ــد. ش ــت کن ــت غرام ــرده و درخواس ــکایت ک ش
ــی 1.۹  ــد غرامت ــق ش ــود و موف ــته ب ــه گذش ــط ده ــه اواس ــوط ب مرب
ــد. ــت کن ــی گاز دریاف ــر گران فروش ــه خاط ــران ب ــارد دالری از ای میلی

ــه  ــا س ــه ت ــران و ترکی ــاله گازی ای ــرارداد 25 س ــورت، ق ــر ص در ه
ســال آینــده بــه اتمــام خواهــد رســید و بــا توجــه بــه اینکــه اتحادیــه 
ــرای قطــع کامــل وابســتگی خــود  ــه هــر قیمتــی در تــالش ب ــا ب اروپ
بــه گاز روســیه اســت، رقابــت ایــران بــا روســیه بــرای تمدیــد قــرارداد 

ــود. ــا ترکیــه بســیار ســخت خواهــد ب گازی ب

ترکیــه بــه زودی بــا تولیــد گاز در دریــای ســیاه، معــادل گاز 
وارداتــی خــود از ایــران را جبــران مــی کند

ــران کــه  ــی ای ــارس جنوب از ســوی دیگــر، از ســال آینــده میــدان پ
ســهمی 70 درصــدی در تولیــد گاز کشــور دارد، وارد نیمــه دوم عمــر 
ــد آن  ــب از تولی ــر مکع ــارد مت ــر ســال 10 میلی ــی شــود و ه خــود م
ــری گاز  ــد کس ــتاب رش ــه ش ــه ب ــی ک ــد؛ موضوع ــد ش ــته خواه کاس

ــد. ــد انجامی ــش رو خواه ــال های پی ــران در س ای

ــا  ــود ب ــرقی خ ــق ش ــرای مناط ــز ب ــه نی ــیه، ترکی ــر از روس ــه غی ب
محدودیــت گزینــه مواجــه اســت، چــرا کــه آذربایجــان تفاهم نامــه دو 
برابــر کــردن صــادرات گاز بــه اتحادیــه اروپــا تــا ســال 2027 را امضــا 
کــرده و عمــال گاز مــازادی بــرای جایگزینــی ایــران در مناطــق شــرق 

ــدارد. ترکیــه ن

ــا کشــورهای آســیای  ــی ب ــه طــی هفته هــای گذشــته مذاکرات ترکی
میانــه بــرای خریــد یــا ترانزیــت گاز آغــاز کــرده، امــا اجرایــی شــدن آن 
نیازمنــد احــداث ۳ تــا 4 هــزار کیلومتــر خطــوط لولــه و ده هــا میلیــارد 

دالر ســرمایه گذاری و یــک دهــه زمــان اســت.

ترکیــه از دو مــاه آینــده نیــز تولیــد گاز از میــدان ســاکاریا در دریــای 
ســیاه را آغــاز خواهــد کــرد و در نظــر دارد تــا دو ســال آینــده تولیــد 
ســاالنه گاز از ایــن میــدان را بــه 10 میلیــارد متــر مکعــب برســاند. ایــن 
ــه اســت.  ــه ترکی ــران ب ــی ای ــادل حجــم گاز صادرات ــزان از گاز، مع می
البتــه ناگفتــه پیداســت کــه ایــن میــدان نیــز در شــمال غــرب ترکیــه 

ــور در  ــرب کش ــارف گاز غ ــرای مص ــرار دارد و ب ق
ــال گاز  ــاخت های انتق ــده و زیرس ــه ش ــر گرفت نظ

آن بــه شــرق ترکیــه وجــود نــدارد.

یارانه های پنهان انرژی در ایران

ــی  ــرای خانوارهای ــت گاز ب ــان قیم ــن می در ای
کــه ســقف مصــرف گاز را رعایــت نمی کننــد، 
افزایــش یافتــه اســت. در غیــاب آمارهــای رســمی 
شــرکت ملــی گاز، مقامــات ایــن شــرکت بــه 
صــورت شــفاهی مدعــی شــده اند کــه ۳5 درصــد 
خانوارهــا ســقف مصــرف گاز را رعایــت نمی کننــد 
ــی گاز  ــرف خانگ ــدی در مص ــهمی 65 درص و س

ــد. دارن

ــال،  ــمگیر ارزش ری ــقوط چش ــا س ــان ب هم زم
مقامــات دولتــی از اختــالف چشــمگیر قیمــت گاز 
ــای  ــم »یارانه ه ــم عظی ــارج و حج ــل و خ در داخ

ــه میــان مــی آورنــد. پنهــان انــرژی« ســخن ب

یارانــه پنهــان عبــارت از اختــالف قیمــت گاز در 
داخــل و خــارج از کشــور اســت؛ بــه عبارتــی اگــر 
ــه جــای فــروش در داخــل، صــادر  دولــت گاز را ب

ــت. ــتری می داش ــد بیش ــرد، درآم می ک

ــاری  ــال ج ــه س ــون بودج ــه در قان ــرای نمون ب
ــی گاز ۸5  ــروش داخل ــل ف ــت از مح ــع دول مناب
هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده 
ــور را  ــدی کش ــد گاز تولی ــران ۹2 درص ــت. ای اس
بــه بازارهــای داخلــی و ۸ درصــد را بــه بازارهــای 
خارجــی می فروشــد، در حالــی کــه درآمــد دولــت 
از صــادرات گاز دو برابــر درآمــدش از فــروش 

ــت. ــی آن اس داخل

ــن حجــم  ــه چنی ــت ک ــه پیداس ــه ناگفت البت
ــقوط  ــر س ــه خاط ــت ب ــالف قیم ــی از اخت عظیم
ــه  ــک ده ــی ی ــی ط ــول مل ــدی ارزش پ ۹7 درص
ــا،  ــی، تحریم ه ــت خارج ــی از سیاس ــته ناش گذش
ناکارآمــدی نظــام اقتصــادی، اســتفاده ابــزاری 
ــه  ــرای چــاپ بی روی ــزی ب ــک مرک ــا از بان دولت ه
بــه  دولــت  فزاینــده  بدهی هــای  اســکناس، 
بانک هــا، فســاد گســترده و مســائل دیگــر اســت.
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ــرای  ــه ب ــود ک ــزارش شــده ب ــال گ ــی رود. قب م
نوســازی شــبکه گاز، نیــاز بــه ســاالنه 2 میلیــارد 

ــت. ــه اس ــک ده ــی ی ــرمایه گذاری ط دالر س

بدیــن ترتیــب، ســاالنه 27 میلیــارد متــر 
تولیــدی  گاز  از  درصــد   11 معــادل  مکعــب، 
ــف  ــال تل ــد و انتق ــه تولی کشــور در همــان مرحل
ــد از  ــادل 45 درص ــم مع ــن رق ــه ای ــود ک می ش
کل مصــرف گاز ســاالنه ترکیــه و ارزش آن بیــش 

از 20 میلیــارد دالر اســت.

از  ایــران  هدررفــت گســترده گاز در 
مشعل ســوزی طریــق 

ــه کشــور،  ــن ســخن اینجاســت ک ــا روی ای ام
بــرای چندمیــن ســال متوالــی بــا کســری 
گســترده گاز در فصــول ســرد مواجــه می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه هدررفــت گاز ایــران از 
ــادل یک ســوم  ــاالنه مع ــق مشعل ســوزی، س طری

ــت.  ــه اس ــرف گاز ترکی مص

انتظــار مــی رود در ســال های آینــده نیــز 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــران ب ــری گاز ای ــزان کس می

ــد.  یاب

مقامــات ایــران از قطــع گاز پتروشــیمی ها، 
ــش از  ــا و بی ــیمان، نیروگاه ه ــوالد و س ــع ف صنای

ــد. ــر داده ان ــی خب ــی و دولت ۸00 اداره عموم

ــی نشــان  آمارهــای وزارت نفــت و بانــک جهان
می دهــد کــه ایــران ســاالنه حــدود 1۸ میلیــارد 
متــر مکعــب مشعل ســوزی گاز دارد؛ یعنــی ایــن 
میــزان از گاز کــه معــادل یــک ســوم مصــرف گاز 
ترکیــه اســت، در همــان مرحلــه تولیــد ســوزانده 
ــزان از  ــن می ــود. ارزش ای ــدر داده می ش ــه ه و ب
گاز در بازارهــای جهانــی هم اکنــون بیــش از 15 

میلیــارد دالر اســت.

ــابق  ــر س ــه، وزی ــدار زنگن ــژن نام ــر بی پیش ت
نفــت، اعــالم کــرده بــود کــه بــرای توقــف 
ــارد دالر  ــه 5 میلی ــاز ب ــا نی ــوزی ها تنه مشعل س

اســت. ســرمایه گذاری 

نصــب  عــدم  خاطــر  بــه  مشعل ســوزی 
از  استخراج شــده  گاز  جمــع آوری  تجهیــزات 
ــه گذشــته،  ــی اســت و طــی دو ده ــن نفت میادی
ایــران اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نداده اســت.

نشــان  کربــن  جهانــی  پــروژه  آمارهــای 
ــن گازهــای  می دهــد کــه ســاالنه ۳۳ میلیــون ت
گلخانــه ای ایــران فقــط از محــل مشعل ســوزی ها 

در میادیــن نفتــی اتفــاق می افتــد.

رســمی،  آمارهــای  اســاس  بــر  همچنیــن 
حــدود ۹ میلیــارد متــر مکعــب گاز تولیــدی 
و پاالیش شــده ایــران، بــه خاطــر فرســودگی 
شــبکه و تجهیــزات، در مرحلــه انتقــال و توزیــع از 
بیــن مــی رود. قبــال گــزارش شــده بــود کــه بــرای 
نوســازی شــبکه گاز، نیــاز بــه ســاالنه 2 میلیــارد 

ــت. ــه اس ــک ده ــی ی ــرمایه گذاری ط دالر س

بدیــن ترتیــب، ســاالنه 27 میلیــارد متــر 
مکعــب، معــادل 11 درصــد از گاز تولیــدی کشــور 

ــم  ــن رق ــه ای ــود ک ــف می ش ــال تل ــد و انتق ــه تولی ــان مرحل در هم
ــه و ارزش آن  ــاالنه ترکی ــرف گاز س ــد از کل مص ــادل 45 درص مع

ــت. ــارد دالر اس ــش از 20 میلی بی

نیروگاه هــای برقــی حرارتــی بــا ۷۰ میلیــارد متــر 
مکعــب مصــرف گاز و راندمــان 3۷ درصــدی

ــا 70  همچنیــن نیروگاه هــای برقــی حرارتــی ایــران ســاالنه 65 ت
میلیــارد متــر مکعــب گاز مصــرف می کننــد، در حالــی کــه متوســط 
ــا  ــران می توانســت ب ــا تنهــا ۳7 درصــد اســت. ای ــان نیروگاه ه راندم
ــوع »چرخــه ترکیبــی« و اســتفاده  ــه ن ــل نیروگاه هــای گازی ب تبدی
از تجهیــزات جانبــی نیروگاه هــا، ماننــد تامیــن آب گــرم خانوارهــا، 
ــن  ــا چنی ــاند، ام ــد برس ــاالی 50 درص ــه ب ــا را ب ــان نیروگاه ه راندم
ــر  ــز بناب ــع نی ــال و توزی ــبکه انتق ــرق در ش ــات ب ــرده اســت. تلف نک

آمارهــای وزارت نیــرو حــدود 1۳ درصــد اســت.

بدیــن ترتیــب ســاالنه حداقــل ۳0 تــا ۳5 میلیــارد متــر گاز 
تولیــدی ایــران در مرحلــه تبدیــل بــه بــرق، تلــف می شــود.

در یــک کالم، 60 تــا 65 میلیــارد متــر مکعــب، یعنــی یــک چهــارم 
گاز تولیــدی کشــور، بی آنکــه بــه دســت هیــچ مصرف کننده ای برســد، 

در همــان مرحلــه تولیــد، انتقــال و تبدیــل بــه بــرق، از بیــن مــی رود.

ــت  ــدن گاز در اولوی ــف نش ــرای تل ــذاری ب ــرمایه گ س
ــوده  ــران نب ــای ای ــت ه دول

ــه تولیــد،  مــا دو دهــه فرصــت داشــتیم کــه تلفــات گاز در مرحل
انتقــال و تبدیــل بــه بــرق را متوقــف کنیــم، امــا بــه چنــد دلیــل ایــن 

موضــوع، اولویــت دولت هــا نبــوده اســت:

ــای  ــن و تحریم ه ــه اوکرای ــی روســیه ب ــا تهاجــم نظام اوال، امســال ب
اروپــا، قیمــت گاز در بازارهــای جهانــی اوج گرفتــه ولــی طــی ســال های 
گذشــته قیمــت گاز در حــدی نبــوده کــه ایــران، اولویــت ســرمایه گذاری 
خــود را روی تلفــات گاز قــرار دهــد و بیشــتر بــه توســعه میادیــن نفتی و 

گازی پرداختــه اســت.
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ــر  ــه خاط ــت ب ــس، دول ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــر گ ــته، بناب ــال گذش ــار س ــی چه ــا، ط ثانی
ــرده، در  ــت و گاز ســرمایه گذاری ک ــد نف ــارد دالر در بخــش تولی ــا ســاالنه ۳ میلی ــادی، تنه مشــکالت م

ــود. ــارد دالر می ب ــل 20 میلی ــاالنه حداق ــتی س ــم بایس ــن رق ــه ای ــی ک حال

بدین ترتیب، پروژه های افزایش تولید گاز کشور تقریبا متوقف شده است.

موضــوع دیگــر بــه بی اعتنایــی دولــت هــا بــه موضــوع محیــط زیســت، آلودگــی هــوا و انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای برمی گــردد کــه اصــوال جایگاهــی نــزد مســئوالن نــدارد.

صنایع کشور به جای سوخت پاک، مازوت می سوزانند

ــوی کســری گاز  ــع، جل ــا و صنای ــا مازوت ســوزی در نیروگاه ه ــران همــواره در فصــول ســرد ســال ب ای
ــت در ســال گذشــته  ــه دارد؛ به طــوری کــه دول ــن کار کمــاکان ادام ــه و ای در بخش هــای دیگــر را گرفت

نزدیــک بــه 20 میلیــارد لیتــر مــازوت و گازوئیــل تنهــا در نیروگاه هــا مصــرف کــرده اســت.

گاز، پاک تریــن و مــازوت آالینده تریــن ســوخت فســیلی اســت کــه حتــی آالیندگــی آن از زغال ســنگ 
نیز بیشــتر اســت.

ــای  ــن گازه ــون ت ــه ۹00 میلی ــک ب ــاالنه نزدی ــران س ــی، ای ــای بین الملل ــای نهاده ــاس آماره ــر اس ب
گلخانــه ای حاصــل از ســوخت های فســیلی انتشــار می دهــد و در ایــن حــوزه جایــگاه هفتــم را در جهــان 
دارد. طــی دو دهــه گذشــته، انتشــار گازهــای گلخانــه ای ایــران همــواره ســیر صعــودی داشــته و بیــش از 

ســه برابــر شــده اســت.

ری میدان مشترک پارس جنوبی بخش َقَطََ

طــی ســال های گذشــته وزارت 
ــدار داده  ــا هش ــران باره ــت ای نف
ــه  ــی ک ــارس جنوب ــدان پ ــه می ک
70 درصــد گاز تولیــدی کشــور را 
ــال 1402  ــد، از س ــن می کن تامی
وارد نیمــه دوم عمــر خــود شــده 
و هــر ســال 10 میلیــارد متــر 
کاســته  آن  تولیــد  از  مکعــب 
ــر  ــی، ه ــه عبارت ــد؛ ب ــد ش خواه
ــارس  ــاز پ ــک ف ــادل ی ــال مع س
از رده خــارج خواهــد  جنوبــی 

شــد.

بخــش قطــری ایــن میــدان 
مشــترک، ســال ها پیــش بــه نیمــه دوم عمــر خــود رســیده بــود و قطــر بــا کمــک شــرکت های غربــی و 
نصــب ســکوهای 20 هــزار تنــی )15 برابــر بزرگتــر از ســکوهای بخــش ایرانــی( و کمپرســورهای عظیــم، 
نــه تنهــا جلــوی افــت تولیــد گازش را گرفتــه بــود، بلکــه قراردادهــای جدیــد بــرای افزایــش ۳0 درصــدی 
ــا  ــی امض ــرکت های خارج ــا ش ــز ب ــال 2027 را نی ــا س ــران ت ــا ای ــترک ب ــدان مش ــن می ــد گاز از ای تولی
ــد شــرکت  ــزات در انحصــار چن ــن تجهی ــا اســت. ای ــن پروژه ه ــال توســعه ای ــه ســرعت در ح ــرده و ب ک

ــت. ــی اس ــمار غرب انگشت ش

ــا  ــی ب ــارس جنوب ــاز 11 پ ــرای توســعه ف ــارد دالری ب ــراردادی 5 میلی ــام 1۳۹4، ق ــد از برج ــران بع ای
کنسرســیومی بــه رهبــری شــرکت توتــال فرانســه امضــا کــرد و نیمــی از مبلــغ ایــن قــرارداد مربــوط بــه 
ــکا از برجــام،  ــود. بعــد از خــروج آمری ــم ب ــا کمپرســورهای عظی ســاخت یــک ســکوی 20 هــزار تنــی ب
ــود، رهــا کــرد. ــال نیــز ایــن پــروژه را در حالــی کــه 45 میلیــون دالر در آن ســرمایه گذاری کــرده ب توت

ــار« )تقریبــا 120 اتمســفر(  ــی حــدود 120 »ب ــارس جنوب ــی میــدان پ هــم اکنــون فشــار بخــش ایران
ــار« از فشــار آن کاســته خواهــد شــد. اســت، امــا از ســال آینــده هــر ســال 7 »ب

ــود و  ــه ب ــب گاز در زمســتان مواج ــر مکع ــون مت ــه 250 میلی ــا کســری روزان ــران ب ــته ای ــال گذش س
امســال ایــن کســری بیشــتر شــده اســت. بدیــن ترتیــب انتظــار مــی رود در ســال های پیــش رو، میــزان 

ــد. ــه شــدت افزایــش یاب کســری گاز ایــران ب

واردات گاز از ترکمنستان به ایران قطع شد 

ایــن خبــر )مورخــه 24/دی/1401( طــی چنــد روز گذشــته بــرای خیلــی هــا ســوال برانگیــز بــود؛ آیــا 
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ایــران باالخــره صــادر کننــده گاز بــه ترکمنســتان اســت یــا وارد کننــده؟ و اینکــه آیــا ایــران بــا حــدود 
۳2 هــزار میلیــارد مترمکعــب ذخایــر گاز طبیعــی، از ترکمنســتان گاز وارد مــی کنــد؟  پاســخ مــا را در 

حــد بضاعــت بخوانیــد: 

موضــوع؛ قــرارداد ســوآپ ایــران بــا ترکمنســتان اســت. ســوآپ چیســت؟ ســوآپ در لغــت بــه معنــای 
»معاملــه پایاپــای، معاوضــه و یــا جانشــین کــردن اســت و در اصطــالح بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک 
کاال را از یــک نقطــه تحویــل و دقیقــا همــان میــزان کاال را در نقطــه ای دیگــری از جغرافیــای مــورد نظر 
تحویــل دهیــم. تجــارت ســوآپ انــواع مختلفــی دارد ماننــد ســوآپ ارز، ســوآپ پنبــه، ســوآپ گوگــرد، 
ســوآپ نــرخ بهــره، ســوآپ نــرخ بــازده کل، ســوآپ دارایــی و ...  نمونــه ســوآپ نفتــی، قــراردادی اســت 
کــه در ســال 1۳75 بیــن ایــران و قزاقســتان بــه امضــاء رســید و براســاس آن روزانــه 40 هــزار بشــکه 
نفــت خــام ســبک از قزاقســتان تحویــل پاالیشــگاه تبریــز و تهــران مــی شــد و در عــوض همیــن مقــدار 
نفــت خــام ســبک ایــران در خلیــج فــارس جهــت شــرکای تجــاری قزاقســتان تحویــل آنــان مــی شــد. 

)روزنامــه اطالعــات بیــن المللــی، 21 مــرداد 1۳75، ص 10 ( 

ــوری  ــه جمه ــتان ب ــوآپ گاز ترکمنس ــرارداد س ــیزدهم، ق ــت س ــت دول ــه نخس ــد ماه ــا در چن و ام
ــید.  ــه امضــا رس ــران ب آذربایجــان از خــاک ای

بــا ایــن قــرارداد، بنــا شــد 1.5 تــا 2 میلیــارد مترمکعــب درســال گاز ترکمنســتان از خــاک ایــران بــه 
جمهــوری آذربایجــان منتقــل و ایــران حــق انتقــال را از همــان گاز )حــدود ۳0 درصــد از گاز تحویلــی( 
برداشــت کنــد. همچنیــن قصــد بــر ایــن بــود کــه ایــن گاز تحویلــی در پنــج اســتان شــمالی کشــور 
مصــرف شــود. کارشناســان مــی گوینــد کــه از حــدود 25 ســال پیــش موضــوع ســوآپ گاز ترکمنســتان 
بــه جمهــوری آذربایجــان از خــاک ایــران مطــرح اســت، امــا بــه دالیــل متعــددی از جملــه افزایــش گاز 
ارســالی از ســوی ترکمنســتان ایــن اتفــاق نیفتــاده. حــاال بــا ایــن قــرارداد امیــد مــی رفــت کــه ایــران، 
از ترکمنســتان گاز تحویــل بگیــرد و در جنــوب از مســیر خلیــج فــارس، یــا در غــرب بــه ترکیــه و عــراق، 

در شــمال بــه ارمنـــستان و در شــرق بــه پاکســتان و حتــی هنــد تحویــل دهــد.

 اینگونــه شــاید، جایــگاه »هــاب گازی در منطقــه« بــرای ایــران خیلــی دور از انتظــار نمــی نمــود، 
جایگاهــی کــه ترکیــه هرچنــد واردکننــده گاز اســت، ســعی دارد آن را بــرای خــودش مصــادره کنــد!

خــوب اســت بدانیــم کــه در حــال حاضــر ایــران بــه عــراق، ترکیــه، ارمنســتان و نخجــوان گاز ارســال 
مــی کنــد، امــا بــا اینکــه مــا تولیــد کننــده ســوم گاز در جهــان هســتیم در فصــول ســرد ســال کمبــود 
گاز داریــم کــه در ایــن شــرایط، فعــاًل صــادرات گاز بــه کشــورهایی ماننــد پاکســتان و هنــد هــم منتفــی 
اســت. بــازار گاز اروپــا نیــز بــه غیــر از مناطــق جنوبــی آن، بــازاری رقابتــی اســت کــه چنــدان جایــی 

بــرای تحــرکات ایــران نــدارد. 

موضــوع دیگــر اینکــه، طبــق آمارهــای منابــع معتبــر و آنگونــه کــه همــگان اذعــان دارنــد، امریــکا 
بــا یــک چهــارم ذخایــر گازی ایــران حــدود ۳ برابــر ایــران گاز تولیــد مــی کنــد، امــا ایــران بــا ســرمایه 
گــذاری در میادیــن گازی خــود حداقــل مــی توانــد 2 برابــر میــزان فعلــی یعنــی حــدود 1/5 میلیــارد 
متــر مکعــب در روز ظرفیــت تولیــد گاز داشــته باشــد، ســپس بایــد گاز صنایــع را بــه صــورت پایــدار 
ــد را توســعه دهــد. ولــی  تأمیــن و در ادامــه، صنایعــی کــه توجیــه اقتصــادی و زیســت محیطــی دارن

پیشــبرد ایــن مــوارد نیازمنــد جــذب ســرمایه خارجــی اســت. 

فرصت تبدیل ایران به هاب گاز منطقه از دست رفته 
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ــرای  ــده گاز ب ــۀ وارد کنن ــالش ترکی ــاره ت ــا درب ــی اظهارنظره ــه برخ ــخ ب ــر و در پاس ــرازی دیگ در ف
تبدیــل شــدن بــه هــاب گازی منطقــه، طبــق گفتــه کارشناســان انــرژی و حتــی آن دســته کــه تمایــالت 
اصــول گرایــی دارنــد، فرصــت تبدیــل ایــران بــه هــاب گاز منطقــه از دســت رفتــه و هرچنــد شــاید ایــران 
ــی گاز خــود  ــه بازارهــای صادرات ــده ب ــه و ال ان جــی در آین ــه واســطه خــط لول ــی را ب ــد بازارهای بتوان
اضافــه کنــد، امــا بــه واســطه ضعــف دیپلماســی انــرژی کشــور و در نتیجــه عــدم ســرمایه گــذاری در ایــن 

حــوزه، دیگــر بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب گاز منطقــه دیــر شــده اســت.

گفتنــی اســت تعامــالت گازی ایــران بــا ترکمنســتان، آنگونــه کــه جــواد اوجــی وزیــر نفــت نیــز بــه آن 
اذعــان داشــته؛ از دی مــاه 1۳۹5 قطــع شــده بــوده اســت و هرچنــد ایشــان نگفتــه بــه چــه دلیــل ایــن 
اتفــاق افتــاده، امــا مــی تــوان ارزیابــی کــرد کــه ایــن امــر بــه دلیــل اختالفــات مالــی بــا ترکمنســتان و 

تنــش هــای سیاســی بــا آذربایجــان بــوده اســت.

زیــرا رابطــه گازی ایــران و ترکمنســتان از ســال 75 بــا انعقــاد یــک قــرارداد 25 ســاله شــروع شــد و 
واردات گاز از ترکمنســتان بــه دلیــل قیمــت پاییــن گاز آن کشــور نســبت بــه ســایر کشــورها بــه شــدت 
بــه نفــع ایــران بــود، امــا حــدود ســال 1۳۸6، ترکمنســتان بــه ناگهــان خواســتار افزایــش چندیــن برابــری 
قیمــت شــد کــه بــا مخالفــت مســئولین وقــت ایرانــی، ایــن خواســته تعدیــل و روابــط تــا ســال 1۳۹2 بــه 
صــورت حســنه پیــش رفــت، امــا مجــددا در ســال 1۳۹5 ترکمنســتان صــادرات گاز خــود را بــه ایــران 
بــه دلیــل بدهــی هــای انباشــته شــده کــه بــه دلیــل تغییــر شــیوه تســویه حســاب از حالــت تهاتــری بــه 
نقــدی بــود قطــع کــرد. پــس از قطعــی گاز ترکمنســتان، رابطــه دو کشــور در ســایر زمینــه هــای تجــاری 

هــم رو بــه تیرگــی رفــت.

ــق  ــه طــور دقی ــران و ترکمنســتان ب ــوز شــیوه تســویه حســاب ای ــد هن ــز، هرچن در حــال حاضــر نی
مشــخص نشــده ولــی وزیــر نفــت اعــالم کــرده کــه بــه زودی اولیــن قســط بدهــی هــای ایــران پرداخــت 

خواهــد شــد. 

خالــی از لطــف نیســت کــه بگوییــم؛ گاز تحویلــی ایران بــه آذربایجــان در منطقــه کوچک و اســتراتژیک 
نخجــوان قــرار دارد. رابطــه گازی ایــران و نخجــوان از انعقــاد قــرارداد ســوآپ 20 ســاله در ســال 2004 
شــروع شــد. قــراردادی کــه طــی آن ایــران ملــزم بــه تأمیــن گاز نخجــوان و از طرفــی آذربایجــان ملــزم 
بــه تأمیــن گاز منطقــه آســتارای ایــران شــد. بــا ایــن وجــود، طــی ســال هــای اخیــر کشــور ترکیــه بــا 
ســرعت بخشــیدن بــه خــط لولــه هشــتاد کیلومتــری ایغیدیــر بــه نخجــوان بــه فکــر جایگزینــی گاز خــود 

بــا گاز ایــران افتــاده اســت. 

سوآپ ایران و ترکمنستان می خواست به یاری 5 استان ایران بیاید

امــا بــه هــر روی، پــس از انعقــاد و اجــرای قــرارداد ســوآپی کــه بنــا بــود بــه مصــرف گاز خانگــی و 
صنایــع 5 اســتان خراســان رضــوی، شــمالی و جنوبــی، گلســتان و ســمنان مــدد رســاند و بــه ازای آن، گاز 
ایــران از خطــوط سراســری بــه جمهــوری آذربایجــان منتقــل شــود، نــه تنهــا بــه خانــه هــا و صنایــع ایــن 
اســتان هــا مــددی نرســانید، بلکــه شــاهد اعتراضــات گســترده اجتماعــی و ضررهــای فــراوان بــه صنایــع 

ایــن اســتان هــا نیــز بودیــم. 

ــه  ــاه، ب ــنبه، 24 دی م ــران، روز ش ــی گاز ای ــرکت مل ــانی ش ــور گازرس ــر ام ــی، مدی ــلم رحمان مس
خبرگــزاری فــارس گفــت: »روز گذشــته مصــرف گاز خانگــی بــه 6۸5 میلیــون متــر مکعــب در روز رســید 
کــه یــک رکــورد بی ســابقه از جهــت اســتمرار مصــرف بــاالی گاز خانگــی در کشــور اســت.« خبرهــا و 

اظهارنظرهایــی کــه در آنهــا طبــق معمــول، مــردم مقصــر اصلــی هســتند.
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جــواد اوجــی وزیــر نفــت کشــور نیــز بــا اشــاره بــه قطــع گاز بعضــی از اســتان های ترکمنســتان در بخــش 
خانگــی تأکیــد کــرد: »از روز پنج شــنبه )22 دی( واردات گاز از ترکمنســتان به صــورت کامــل قطــع شــده 
ــه  ــوا ب ــای ه ــش از 20 اســتان کشــور دم ــون در بی ــه هم اکن ــادآور شــد ک ــن خــود او ی اســت.« و همچنی
منفــی 10 درجــه رســیده اســت و از افــت فشــار گاز در اســتان های خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، 

خراســان جنوبــی، گلســتان و ســمنان ابــراز نگرانــی کــرد.

همزمــان، رســانه های دولتــی و صــدا و ســیما تبلیغــات گســترده ای را آغــاز کردنــد تــا مــردم را بــه کاهــش 
مصــرف تشــویق کننــد. 

ــا اشــاره بــه افــت فشــار گاز در اســتان های  نامبــرده  مجیــد چگنــی، معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز، ب
ــن  ــی گازی در ای ــچ قطع ــون هی ــبختانه تاکن ــده خوش ــر گرفته ش ــای درنظ ــا تمهیده ــرد: »ب ــح ک تصری
ــت  ــر ظرفی ــا حداکث ــانی در کشــور ب ــه تاسیســات گازرس ــون هم ــتان ها مشــاهده نشــده اســت. هم اکن اس

ــدون هیــچ مشــکلی فعــال هســتند.« خــود ب

ــزار  ــش ه ــدن گاز ش ــع ش ــد قط ــن تائی ــوی، ضم ــان رض ــتان خراس ــام در اس ــت  ج ــئوالن ترب ــا مس ام
مشــترک شــهری و روســتایی گفتنــد کــه بــرای جبــران، نفــت ســفید و بخــاری برقــی بیــن ایــن خانوارهــا 

توزیــع شــده اســت.

حاال به سه خبر زیر توجه کنید:

ــن  ــزوم اســتفاده از ســوخت جایگزی گلخانه هــا و مرغداری هــا آمــاده قطعــی گاز باشــند/ ل
)2۴ دی ۱۴۰۱(

ایسنا/گلستان

 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت: گلخانــه داران و مرغــداران آمادگــی الزم بــرای قطعــی 
گاز واحــد تولیــدی خــود را داشــته باشــند و اقــدام بــه ســوخت جایگزیــن کننــد.

ــرای  ــت گازی ب ــال محدودی ــه اعم ــتان، ب ــاورزی گلس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــی رئی ــد برزعل محم
تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: بــه گلخانــه داران و مرغــداران توصیــه شــده از 

ــد. ــتفاده کنن ــن اس ــوخت جایگزی س

وی از گلخانــه داران و مرغــداران خواســت آمادگــی الزم بــرای قطعــی گاز واحــد تولیــدی خــود را داشــته 
ــا مشــکل مواجــه  ــا در صــورت قطعــی ب ــه ســوخت جایگزیــن کننــد ت باشــند و در همیــن راســتا اقــدام ب
ــه اســتفاده از  نشــوند، همچنیــن واحدهــای تولیــدی بخــش کشــاورزی کــه دوگانه ســوز هســتند نســبت ب

ســوخت جایگزیــن اقــدام کننــد و بــا ایــن کار همراهــی خــود بــا مــردم را بــه نمایــش بگذارنــد.

وی ادامــه داد: شــاید واحدهــای گلخانــه ای و مرغداری هــا بــرای اتصــال بــه ســوخت جایگزیــن نیــاز بــه 
انجــام برخــی اقدامــات فنــی داشــته باشــند و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، تکنســین های ایــن بخــش بــه 
ــن  ــا آمادگــی کامــل ای ــذا از شــرکت گاز گلســتان درخواســت می کنیــم ت راحتــی در دســترس نباشــند، ل

واحدهــا، همراهــی الزم را بــا آنهــا داشــته باشــند.

۱۶ واحد مرغداری کالله از مدار شبکه سراسری گاز خارج شد )25 دی(

ایرنا/ گنبدکاووس

کاللــه  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
گفــت: ایــن شهرســتان ۳۹ مرغــداری 
دارد کــه در چنــد روز اخیــر بــا توجــه 
بــه بــرودت هــوا و کمبــود گاز، 16 
واحــد آن بــا تجهیــز بــه ســوخت دوم، 
از شــبکه گاز سراســری خــارج شــدند.

در  یکشــنبه  روز  دانشــور  رحیــم 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
کــرد: ایــن واحدهــا بــر اســاس مصوبــه 
ــب  ــتان و حس ــران گلس ــت بح مدیری
جهــاد  ســازمان  رییــس  دســتور 
ــه  ــر دوگان ــی ب کشــاورزی اســتان مبن
تولیــدی  واحدهــای  کــردن  ســوز 
بخــش کشــاورزی بــا تامیــن و تحویــل 
از  نیــاز  مــورد  جایگزیــن  ســوخت 
ــدند. ــارج ش ــری گاز خ ــبکه سراس ش
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وی افــزود: تمــام واحدهــای تولیــدی شهرســتان اعــم از مرغداری هــا، خبازی هــا، گلخانــه داران و صنایــع تبدیلــی بــا 
فوریــت بایــد بــرای جلوگیــری از هرگونــه خســارت نســبت بــه دوگانــه ســوز کــردن واحدهــا و تامیــن ســوخت مــورد 

نیــاز اقــدام کننــد.

دانشــور بیــان کــرد: 1۳ درصــد از تولیــدات گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ کاللــه مصــرف مــردم شهرســتان اســت و ۸7 
درصــد باقــی مانــده بــه ســایر نقــاط اســتان  و کشــور فرســتاده می شــود.

بیش از ۱2هزار قطعه مرغ در نمین تلف شد )28 دی(

ــه  ــدم تهوی ــص، ع ــر ســوخت ناق ــر اث ــن ب ــای شهرســتان نمی ــرغ در یکــی از مرغداری ه ــه م ــزار قطع ــش از 12ه بی
مناســب ســالن و خفگــی تلــف شــدند.

بهلــول تکلــوی اظهــار کــرد: در ایــن مرغــداری دو ســالن شــامل یــک ســالن 12هــزار و 500قطعــه و هفــت هــزار 
قطعــه مــرغ پــرورش داده میشــد کــه بــر اســاس گــزارش آتشنشــانی بــه علــت ســوخت ناقــص و عــدم تهویــه مناســب 
ــا اعــالم ایــن  ــزود: ب ــرکل دامپزشــکی اســتان اردبیــل اف یکــی از ســالن ها، بیــش از 12هــزار قطعــه تلــف شــدند. مدی
حادثــه، کارشناســان دامپزشــکی اقــدام بــه کالبــد گشــایی از مرغ هــای تلــف شــده کردنــد و هیــچ اثــری از بیمــاری در 

ایــن ســالن مشــاهده نشــد و علــت تلفــات موضوعــات مدیریتــی بــوده اســت.

ــه  ــداران توصی ــه مرغ ــد، ب ــت رخ ده ــن اس ــتان ممک ــام زمس ــژه در ای ــه وی ــی ب ــن اتفاقات ــه چنی ــان اینک ــا بی وی ب
کــرد حتمــا در واحدهــای خــود سیســتم تهویــه ســالن ها را کنتــرل کــرده و مراقــب باشــند کــه هرگونــه انباشــت گاز 
ــروز چنیــن حوادثــی شــود. تکلــوی یادآورشــد: در ســال های گذشــته هــم  ــه مســمومیت طیــور و ب ــد منجــر ب می توان

ــا ایــن حجــم نبــوده اســت. چنیــن اتفاقاتــی رخ داده اســت ولــی ب

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

 ایــن خبرهــا فقــط هشــدار هســتند، هشــدارهایی دیرهنــگام کــه آقایــان رئیــس و مدیــر جهــاد کشــاورزی گلســتان 
و کاللــه نتوانســته انــد از آنهــا عبــور کننــد و بــه جــای آرامشــی کــه مــی بایــد در شــرایط فعلــی بــه ایــن واحدهــای 
پــرورش آســیب پذیــر کــه محصــوالت آنهــا جــای مهمــی در ســبد خانوارهــای ایرانــی دارنــد بدهنــد، بــه گفتــن اینکــه 
»آمــاده قطــع گاز در واحدهــای خــود باشــید« و »همراهــی خــود را بــا مــردم بــه نمایــش بگذاریــد« بســنده مــی کننــد. 
گویــی ایــن تولیدکننــده هــا »مــردم« نیســتند کــه بــه آنهــا گفتــه مــی شــود بــا »مــردم« همراهــی کننــد و اینکــه اگــر 
واحدهایشــان دوگانــه ســوز اســت کــه فــوری جایگزیــن کننــد و اگــر هــم نیســت، همیــن حــاال در شــرایط بــرودت هــوا 
و در حالــی کــه محصــوالت مرغــداری هــا و گلخانــه هــا دارنــد از ســرما زایــل مــی شــوند، تکنســین گیــر بیاورنــد کــه 

واحدهایشــان را دوگانــه ســوز کننــد!

دغدغه های ایرانیان در کامنت های فضاهای مجازی

در ادامــه گزارشــمان هــم طبــق معمــول ســری زدیــم بــه کامنــت هــای فضاهــای مجــازی کــه در ایــن دوره زمانــه 
ــون  ــات شــهروندان پیرام ــی برخاســته از ابهام ــت های ــه بررســی هســتند. کامن ــا و الزم ب ــل اعتن ــی، قاب ــا خواندن حتم
مســائل و موضوعــات اجتماعــی کــه هرگــز در هیــچ رســانه ای توضیــح و شــفاف ســازی نمــی شــوند و صــد متاســفانه 

برعکــس، همیشــه هــم بــا انــگ سیاســی، بــه پــچ پــچ هــای مخفــی و بســتر اعتراضــات بــدل مــی گردنــد.

فروش میدان گازی ایران به روسیه 

ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه اویل پرایــس )در تاریــخ 1۹ آگوســت 2021( در یادداشــتی به قلــم یــک روزنامه نــگار، 
در مــورد اهمیــت گاز دریــای کاســپین نوشــته اســت کــه در توافــق 20ســاله ایــران و روســیه قیــد شــده کــه روســیه 

بایــد کنتــرل قیمــت و مقصــد صادراتــی بخــش عمــدۀ گاز میــدان گازی چالــوس را در اختیــار داشــته باشــد.

ــوس  ــدان گازی چال ــعه می ــاف و توس ــی اکتش ــوان متول ــزر به عن ــت خ ــرکت نف ــس، ش ــزارش اویل پرای ــس از گ پ
ــرد و در آن  ــوس« منتشــر ک ــاب ســاختار چال ــات رســانه ای منتشرشــده در ب ــه ابهام ــوان »پاســخ ب ــا عن ــی ب توضیحات
توضیــح داد کــه در مــورد میــزان ذخایــر گازی موجــود در میــدان چالــوس، بایــد منتظــر حفــاری اکتشــافی باشــیم و 

ــر داد.« ــوص نظ ــن خص ــوان در ای ــون نمی ت اکن

اهدای رایگان گاز به لبنان 

ــکل  ــه مش ــر گاز، ب ــور دارای ذخای ــن کش ــه »دومی ــود ک ــن ب ــازی ای ــای مج ــده در فض ــرح ش ــث ط ــر مباح از دیگ
برخــورده اســت، چــون جمهــوری اســالمی در حــال تأمیــن ســوخت رایــگان بــرای لبنــان و ســاختن نیــروگاه بــرق بــرای 

ایــن کشــور اســت.«

ایــن ماجــرا نیــز از اینجــا شــکل گرفــت کــه امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه، 22م دی مــاه بــرای ســفری ســه روزه 
وارد بیــروت شــد و بــا همتــای لبنانــی خــود عبــداهلل بوحبیــب دیــدار کــرد. او در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا حبیــب 
تأکیــد کــرد جمهــوری اســالمی در هــر شــرایطی »دوســت باوفــای لبنــان« خواهــد مانــد و ایــران آمــاده تأمیــن ســوخت 
لبنــان اســت. امیرعبداللهیــان همچنیــن تأکیــد کــرد: »هــر زمانــی کــه مقامــات بیــروت در خصــوص موضــوع ســوخت 

اعــالم نیــاز کننــد، تهــران آمادگــی کمــک بــه بیــروت را دارد.«
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درخشش غرفه »شرکت خدمات حمایتی کشاورزی«درخشش غرفه »شرکت خدمات حمایتی کشاورزی«

 به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه جامع کشاورزی به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه جامع کشاورزی
هفتمیــن نمایشــگاه جامــع کشــاورزی ایــران کــه از 1۹ تــا 22 دی مــاه 1401 در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن 
المللــی برگــزار شــد، شــرایطی فراهــم ســاخت تــا شــرکت خدمــات کشــاورزی بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن زنجیــره تامیــن 
و توزیــع کودهــای کشــاورزی بــا قدمــت یکصــد ســال خدمــت بــه کشــاورزان بخــش هــای مختلــف، خــود را بــا عمــده قــوا 

در صحنــه ارائــه توانایــی هــای ایــن شــرکت معرفــی کنــد.

واقــع ایــن اســت کــه طــی ایــام گذشــته و در نمایشــگاه هــای مختلــف برگــزار شــده پیشــین، شــرکت خدمــات کشــاورزی 
در ایــن ابعــاد و چنیــن ســطحی گســترده بــا حضــور تمــام شــرکت هــا و زیرمجموعــه هــای خــود حضــور فعــال نداشــته 
اســت کــه ایــن دســتاورد را بایــد ناشــی از عــزم و اراده و قبــول مســئولیت از ســوی روابــط عمومــی ایــن شــرکت بــه شــمار 

آورد.

حضــور دلگــرم کننــده مدیرعامــل شــرکت خدمــات کشــاورزی کــه خــود یکــی از متخصصــان و صاحــب نظــران در عرصــه 
کشــاورزی اســت در روز اول و هــم زمــان بــا افتتــاح نمایشــگاه نیــز عاملــی موثــر بــود کــه شــرکت خدمــات کشــاورزی توجــه 

همــگان از جملــه مســئوالن مرتبــط را بــه خــود جلــب نمایــد. 

بازدیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی در همــان روز اول و در بــدو ورودش بــه ســالن اصلــی آشــکار ســاخت کــه ایــن شــرکت بــا 
اقدامــات تاثیرگــذار خــود در عرصــه تامیــن و توزیــع کــود و متعــادل کــردن بــازار ایــن نهــاده مهــم و پرطرفــدار در میــان 

کشــاورزی مــورد توجــه ویــژه وزیــر و معاونــان ایشــان مــی باشــد.

ــا مهنــدس  ــت، ب ــا عالقمنــدی و جدی ــر جهــاد کشــاورزی ب ــی آشــکار اســت کــه وزی ــه خوب ــن عکــس ب در ای
رســولی مدیرعامــل شــرکت خدمــات کشــاورزی ســخن مــی گویــد و توأمــان، تعــدادی از مدیــران کل و مســئوالن 
مرتبــط بــه زراعــت نیــز بــا عنایتــی خــاص گفتگــو مــی کننــد در عیــن حــال، حضــور خبرنــگاران در گوشــه و کنــار 

ایــن بازدیــد محســوس اســت.

 در صحنــه دیگــری شــاهد هســتیم کــه سیاســت گــذار عمــده دولتــی در رابطــه بــا مصــرف کــود و ترویــج و 
توصیــه مصــرف صحیــح آن یعنــی مهنــدس مهاجــر معاونــت زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی، ضمــن بازدیــد از 

غرفــه بــا مهنــدس رســولی گفتگــو مــی کنــد.

بــه واقــع، غرفــه شــرکت خدمــات حمایتــی بــه کانــون توجــه مســئوالن وزارتخانــه تبدیــل شــده اســت و تصاویــر 
ــق در عرصــه  ــا عملکــرد موف ــی ب ــوان یکــی از شــرکت هــای دولت ــه عن ــن شــرکت ب ــه ای ــن دارد ک ــت از ای روای

کشــاورزی کشــور مــورد بازدیــد قــرار گرفتــه اســت.
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همانگونــه کــه در عکــس هــا مــی بینیــد، مهنــدس مهاجــر معــاون زراعــت وزارتخانــه بــا دقــت و تأنــی و تأمــل بــه توضیحــات 
کارشناســان شــرکت خدمــات کشــاورزی گــوش مــی دهــد تــا بــه ســواالت آنــان پاســخ گویــد.

ــد نشــانگر  ــه محصــوالت جدی ــان ب ــه و دقــت آن ــن غرف ــد کارشناســان برجســته کــود در وزارت جهــاد کشــاورزی از ای بازدی
ایــن اســت کــه برپایــی غرفــه معظــم شــرکت خدمــات کشــاورزی در ایــن نمایشــگاه ضــرورت داشــته و تشــخیص ایــن ضــرورت 

ســنجیده و هوشــمندانه بــوده اســت.
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گفتنــی اســت کــه بــه روایــت عکــس هــا، در مــواردی مدیرعامل شــرکت، پشــت پیشــخوان محصــوالت قــرار گرفتــه و متواضعانه 
بــرای بازدیدکننــدگان کــه حتمــا کشــاورز یــا اشــخاصی مرتبــط بــا کشــاورزی هســتند در مــورد محصــوالت و نحــوه کار آنهــا 

توضیــح مــی دهــد.
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در عکس باال بخشی از مدیران شرکت در کنار مهندس رسولی و مهندس موالیی دیده می شوند.

حضــور دکتــر رضــازاده مشــاور وزیــر و مدیــر مرکــز روابــط عمومــی وزارت جهــاد کشــاورزی و بازدیــد ایشــان از غرفــه 
ــه عنــوان یکــی از پیشــخوان حــوزه اطــالع رســانی و  ــژه ب ــه وی ــه ب مذکــور نیــز نشــانه ای از اهمیــت برپایــی ایــن غرف

فرهنــگ ســازی وزارت جهــاد کشــاورزی در عرصــه تامیــن و توزیــع کــود بــرای کشــاورزان بــه شــمار مــی رود.

بــه گــزارش خبرنــگار مجلــه »صنایــع زیرســاخت هــای کشــاورزی«، ایــن غرفــه وســیع کــه بــه شــیوه ای هوشــمندانه و 
بــدون مانــع عبــور بــرای همــگان چیدمــان شــده بــود، شــرایطی فراهــم ســاخت کــه بازدیدکننــدگان از جملــه کشــاورزان 
بــه راحتــی بتواننــد بــه تمامــی زیربخــش هــا و اســتندها بــرای پرســش در مــورد محصــوالت دسترســی داشــته باشــند 
و برعکــس برخــی غرفــه هــا کــه بــا حصــار کشــی فقــط اجــازه ورود از دروازه هــای محــدودی را مــی دادنــد، ایــن نــوع 
چیدمــان، خــود بــه خــود نوعــی حــس نزدیکــی و صمیمیــت بــرای هــر بازدیدکننــده ای کــه از هــر نقطــه کشــور آمــده 
ــزاری در حــد  ــف 4 روز برگ ــی کشــاورزی در ســاعات مختل ــات حمایت ــه شــرکت خدم ــذا غرف ــرد، ل ــی ک ــود ایجــاد م ب
ــرای  ــد ب ــواع محصــوالت مفی ــج ان ــوزش و تروی ــات، آم ــادل اطالع ــون تب ــک کان ــه ی ــده داشــت و ب ــی بازدیدکنن مطلوب

افزایــش بهــره وری محصــوالت تبدیــل شــده بــود.
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ــر بازدیــد  ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی، طــی 4 روز برگــزاری نمایشــگاه، عــالوه ب ب
عمــوم کشــاورزان، کارشناســان و مدیــران کشــت و صنعــت هــای بــزرگ از اســتان هــای مختلــف کشــور و ســرمایه گــذاران 
بخــش کشــاورزی، مســئوالن و دســت انــدرکاران نیــز بــه صــورت بازدیــد وزیــر محتــرم از غرفــه شــرکت، حضــور و گفتگــوی 
مهنــدس حمیــد رســولی عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و ســایر اعضــای هیــات مدیــره بــا 21 شــرکت داخلــی تولیــد 
کننــده کودهــای کشــاورزی حاضــر در غرفــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی شــامل تولیــد کننــدگان کودهــای اوره، 

فســفات و پتــاس و کودهــای آلــی زیســتی، ترکیبــی و چنــد شــرکت دانــش بنیــان در روز افتتاحیــه صــورت گرفــت.

روز دوم شــامل بازدیــد دکتــر معانــی معــاون ســازمان دیــوان محاســبات و مهنــدس تــورج منصــوری عضــو هیــت مدیــره و 
معــاون توســعه منابــع و مدیریــت و مهنــدس خــون زر ذیحســاب و مدیــر امــور مالــی از غرفــه شــرکت و گفتگــو بــا شــرکت 
ــود و همچنیــن دکتــر رضــازاده رئیــس مرکــز روابــط عمومــی  هــای تولیدکننــده کودهــای کشــاورزی در غرفــه شــرکت ب

وزارت جهــاد کشــاورزی، از غرفــه شــرکت بازدیــد کــرد.

ــش  ــاالن بخ ــه، فع ــای تابع ــرکت ه ــاورزی و ش ــاد کش ــان وزارت جه ــاورزان، کارشناس ــد کش ــا بازدی ــا ب ــوم عمدت روزس
خصوصــی در عرصــه کــود، ســم، بــذر و مدیــران کشــت و صنعــت هــای بــزرگ ســپری شــد و در نهایــت در روز چهــارم؛ 
بازدیــد مهنــدس علــی علیــزاده، عضــو هیئــت مدیــره و معــاون بازرگانــی از غرفــه شــرکت و گفتگــو بــا 21 شــرکت داخلــی 
تولیــد کننــده کودهــای کشــاورزی حاضــر در غرفــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی شــامل تولیــد کننــدگان کودهــای 

اوره، فســفات و پتــاس و کودهــای آلــی زیســتی  ترکیبــی و چنــد شــرکت دانــش بنیــان انجــام پذیرفــت.
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در واپســین روز برگــزاری، همچنیــن دکتــر رضــازاده مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت جهــاد کشــاورزی، 
لــوح تقدیــر غرفــه برتــر نمایشــگاه را بــه شــرکت خدمــات حمایــت کشــاورزی اعطــا کــرد. دکتــر رضــازاده در ایــن حضــور، از 
توجــه شــرکت بــه ویــژه مهنــدس حمیــد رســولی مدیرعامــل محتــرم، بــه موضــوع نمایشــگاه جامــع کشــاورزی و ایــده حضــور 

شــرکت هــای داخلــی تولیدکننــده کودهــای کشــاورزی در غرفــه شــرکت تشــکر کــرد.
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زنجیره کامل تخم مرغ به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 

واگذار شد

ــذاری  ــن، از واگ ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــل اتحادی  مدیرعام
ــر داد. ــه خب ــن اتحادی ــه ای ــرغ ب ــل تخم م ــره کام زنجی

محمــد مــرادی مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن 
ــم  ــذار اع ــرغ تخم گ ــوزه م ــزی در ح ــس برنامه ری ــن پ ــت: از ای گف
از توزیــع، تنظیــم بــازار و مدیریــت صــادرات و واردات کلیــه 
ــداران  ــزی مرغ ــه مرک ــه اتحادی ــذار ب ــور تخم گ ــوالت طی محص

ــت. ــده اس ــذار ش ــن واگ میه

و  واگــذاری  کــه  اســت  زیــادی  ســال های  داد:  ادامــه  وی 

تصدی گــری امــور اجرایــی بــه بخــش خصوصــی مــورد بحــث و بررســی 
بــوده و ایــن در حالی اســت که براســاس مــاده 6قانــون افزایش بهــره وری و 
در راســتای اصــل 44قانــون اساســی بایــد این مهم بــه اتحادیه هــای واگذار 

شــده و تصدی گــری دولــت کاهــش یابــد.

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن بــا بیــان ایــن 
ــی  ــده و مقطع ــورت پراکن ــه ص ــا ب ــته واگذاری ه ــه در گذش ک
انجــام می شــد، امــا دولــت ســیزدهم و وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــر واگــذاری امــور بــه تشــکل ها تاکیــد دارنــد، گفــت: ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران نیــز بــه عنــوان هــرم تشــکل ها 

ایــن مهــم را در دســتور کار قــرار داده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر بلــوغ نســبی تشــکل ها بــرای واگــذاری امــور، 
ــوان  ــه عن ــن ب ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــرد: اتحادی ــح ک تصری

اولیــن تشــکل ایــن مهــم را برعهــده گرفتــه اســت.

ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن ب
ایــن کــه بخــش خصوصــی می توانــد موفق تــر نســبت بــه بخــش 
ــذاری در  ــج واگ ــد، گفــت: نتای ــن حــوزه عمــل کن ــی در ای دولت
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــد 22ماه ــد تولی ــه رون ــه ب ــا توج ــدت ب درازم
خــود را نشــان خواهــد داد و امیــد مــی رود که نوســان در حاشــیه 

مصــرف را شــاهد نباشــیم.

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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در جلسه قرارگاه دیپلماسی غذایی؛ مسایل 
لجستیکی صادرات محصوالت کشاورزی از شمال 

کشور بررسی شد

 در چهــل و هفتمیــن جلســه قــرارگاه دیپلماســی غذایــی 
بــه ریاســت ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی و 
بــا حضــور معاونین وزیــر، نماینــدگان وزارت راه و شهرســازی، 
وزارت کشــور، وزارت امــور خارجــه، شــرکت راه آهــن، گمرک، 
ــی،  ــاق بازرگان ــران، ات ــاون ای ــاق تع ــتیرانی، ات ــازمان کش س

نماینــدگان تجــار و بخــش خصوصــی برگــزار شــد.

نقــل  و  حمــل  موانــع  و  مســایل  جلســه،  ایــن  در 
بین المللــی و صــادرات محصــوالت کشــاورزی از شــمال 
ــادل  ــورد بررســی و تب ــای خــزر( م کشــور )لجســتیک دری

ــت. ــرار گرف ــر ق نظ

برنامه ریزی برای تبدیل 5۰۰هزار هکتار دیمزار به 
کشت گونه های مرتعی در مدت 5سال

و  طبیعــی  منابــع  ســازمان  مراتــع  امــور  مدیــرکل 
ــزار  ــار دیم ــزار هکت ــرد: 500ه ــور اعالم ک ــزداری کش آبخی
کم بــازده بــه کشــت گونه هــای پایــا و چنــد ســاله در قالــب 
ــه  ــد علوف ــی و تولی ــش گیاه ــای پوش ــول و احی ــرح تح ط

مرتعــی تبدیــل می شــود.

»ترحــم بهــزاد« افــزود: براســاس برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده، در ایــن طــرح پنــج ســاله، هــر ســال بایــد 100هــزار 
هکتــار دیمزارهــای کم بــازده بــه کشــت گونه هــای مرتعــی 

تبدیــل شــود.

و  طبیعــی  منابــع  ســازمان  مراتــع  امــور  مدیــرکل 
آبخیــزداری کشــور اظهــار داشــت: در ایــن طــرح همچنیــن 
و  بیولوژیــک  عملیــات  هکتــار  یک میلیــون  اجــرای 
ــک  ــات بیومکانی ــار عملی ــزار هکت ــون و 250ه ــک میلی ی

اســت. شــده  برنامه ریــزی 

ــت  ــار حفاظ ــزار هکت ــون و 450ه ــه داد: 2میلی وی ادام
ــن  ــرای تامی ــرا ب ــت چ ــار مدیری ــون هکت ــرق و 50میلی و ق

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرح هدفگ ــن ط ــز در ای ــاده نی نه

تعداد گاو و گوساله پروار شده کشور 22درصد کاهش یافت

ــروار شــده در  ــداد دام پ ــده و تع ــد ش ــاله متول ــداد گوس  تع
فصــل پاییــز ســال جاری به ترتیــب 2۸5هــزار رأس و 4۳۹هــزار 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ــرآورد شــده کــه نســبت ب رأس ب

ــه اســت. ــب 0.۳درصــد و 21.۹درصــد کاهــش یافت به ترتی

بــر اســاس گزارش هــای مرکــز آمــار ایــران، اطالعــات حاصــل 
از آمارگیــری اندازه گیــری تعــداد و تولیــدات فصلی دام ســنگین 
)گاو و گوســاله( در فصــل پاییــز 1401نشــان می دهــد تعــداد 
گاو و گوســاله پــروار شــده در پاییــز ســال جاری 4۳۹هــزار رأس 
بــوده اســت کــه نســبت بــه پاییــز ســال گذشــته 21.۹درصــد 

کاهــش یافته اســت.

اطالعــات حاصــل از ایــن طــرح نشــان می دهــد کــه تعــداد 
ــون  ــور 5.۳میلی ــای کش ــود در دامداری ه ــاله موج گاو و گوس
ــون رأس  ــل، 2.2میلی ــون رأس دام اصی ــامل 1.4میلی رأس )ش
دام آمیختــه و 1.7میلیــون رأس دام بومــی( اســت کــه نســبت 
بــه پاییــز ســال قبــل 4.6درصــد کاهــش داشــته اســت. بررســی 
ــی نشــان می دهــد کــه جمعیــت گاو  اطالعــات در ســری زمان
ــداری  ــی نگه ــای صنعت ــه در گاوداری ه ــل )ک ــاله اصی و گوس
ــا و گوســاله های  ــت گاوه ــش و جمعی می شــود( در حــال افزای
آمیختــه و بومــی )کــه در دامداری هــای غیرصنعتــی یــا 
به صــورت ســنتی نگهــداری می شــوند( به تدریــج در حــال 

کــم شــدن اســت.

ــده در  ــروار ش ــداد دام پ ــده و تع ــد ش ــاله متول ــداد گوس تع
فصــل پاییــز ســال جاری به ترتیــب 2۸5هــزار رأس و 4۳۹هــزار 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ــرآورد شــده کــه نســبت ب رأس ب

ــه اســت. ــش یافت ــب 0.۳درصــد و 21.۹درصــد کاه به ترتی

ــیر گاو در  ــن ش ــون ت ــه 1.۸میلی ــک ب ــل نزدی ــن فص در ای
دامداری هــای کشــور تولیــد شــد کــه نســبت بــه فصــل پاییــز 

ســال قبــل 4.6درصــد افزایــش یافتــه اســت.

رفع تداخالت اراضی مقدمه تثبیت مالکیت است
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انجــام دهیــم.

البرز میزبان سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره 
ملی زنبور عسل

ــاد  ــی وزارت جه ــوم دام ــات عل ــه تحقیق ــس موسس  رئی
کشــاورزی اعــالم کــرد: اســتان البــرز میزبــان ســومین کنگــره 
ــل در  ــور عس ــی زنب ــره مل ــن کنگ ــی و یازدهمی ــن الملل بی

ــاه ســال جــاری شــد. ــای پنجــم و ششــم بهمــن م روزه

دکتــر مختــار مهاجــر در نشســت بــا خبرنــگاران در کــرج 
ــن  ــارب و آخری ــال تج ــور انتق ــه منظ ــره ب ــن کنگ ــزود: ای اف
یافته هــای پژوهشــی جهــان در خصــوص زنبــور عســل 
ــه  ــات موسس ــالن اجتماع ــور در س ــدگان کش ــه تولیدکنن ب
ــود. ــزار می ش ــرج برگ ــتقر در ک ــی مس ــوم دام ــات عل تحقیق

وی بــا بیــان اینکــه بــرای انتقــال تجــارب و علــم و دانــش 
ــاز  ــرداران نی ــره ب ــه به ــای پژوهشــی ب ــا و یافته ه روز در دنی
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــا اس ــا و همایش ه ــزاری کنگره ه ــه برگ ب
موسســه تحقیقــات علــوم دامــی بــا توجــه بــه رســالت اصلــی 
خــود در زمینــه تحقیقــات دامــی برگــزاری ایــن کنگــره ملــی 

و بیــن المللــی را برعهــده گرفتــه اســت.

مهاجــر اظهــار کــرد: ضــرورت هماهنگــی و همگرایــی بیــن 
2بخــش علــم و دانــش بــا تولیدکننــده امــروز اجتنــاب ناپذیــر 
ــه موضــوع دانــش بنیــان  ــذا رهبــر معظــم انقــالب ب اســت ل
ــتا  ــن راس ــد و در همی ــد دارن ــاری تاکی ــال ج ــعار س در ش
ــران  ــمند ای ــره و دانش ــان خب ــادی از جوان ــرکت های زی ش
اســالمی در قالــب شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن کنگــره 

ــد. شــرکت دارن

ادغام محیط زیست و منابع طبیعی اجتناب ناپذیر است

ــرای  ــت: ب ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س  رئی
ــت  ــی و زیس ــع طبیع ــه مناب ــوط ب ــکالت مرب ــات از مش نج
محیطــی راهــکاری بــه جــز ادغــام ایــن دو مجموعــه نداریــم.

»علــی ســالجقه« افــزود: ســازمان منابــع طبیعی بایــد از زیر 
مجموعــه وزارت کشــاورزی آزاد و بــه همــراه ســازمان محیــط 

زیســت تبدیــل بــه یــک وزارتخانــه مســتقل شــود.

معــاون رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه بــه همیــن منظــور 
نامــه ای بــه رییــس جمهــوری ارســال شــده، گفــت: معتقــدم 
ــا  ــه هســتیم ت ــن دو مجموع ــام 100درصــدی ای ــد ادغ نیازمن
یــک ســاختار نــو بــرای محیط زیســت و منابــع طبیعی کشــور 

طراحــی شــود.

 رئیــس ســازمان امــور اراضــی کشــور گفــت: رفــع تداخــالت 
ــت و وزارت  ــه دول ــت ک ــت اس ــت مالکی ــه تثبی ــی مقدم اراض

ــد. ــر آن تأکیــد دارن جهادکشــاورزی ب

ــدور  ــرارگاه ص ــه ق ــن جلس ــی« در هجدهمی ــا افالطون »رض
ــه  ــری و یکپارچگــی اراضــی کشــاورزی ک ــظ کارب اســناد، حف
بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه 
ــظ  ــت، حف ــت مالکی ــوولیت تثبی ــی مس ــور اراض ــازمان ام س
ــده دارد،  ــر عه ــور را ب ــی در کش ــی اراض ــری و یکپارچگ کارب
ــود  ــی خ ــه تکلیف ــاس برنام ــد براس ــز بای ــتان ها نی ــزود: اس اف
جلســات کمیســیون رفــع تداخــالت را برگــزار کننــد تــا بتوانیم 

ــه اتمــام برســانیم. ــه ســرعت، رفــع تداخــالت را ب ب

رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور بــر اســتفاده از ظرفیــت 
تفاهمنامــه موجــود بیــن وزیــر جهــاد کشــاورزی و وزیــر کشــور 
تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: براســاس ایــن تفاهمنامــه قــرارگاه 
ــکیل  ــتاندار تش ــت اس ــه ریاس ــتان ها ب ــناد در اس ــدور اس ص
می شــود و بایــد از ظرفیــت اســتانداران، فرمانــداران، بخشــداران 
و شــوراهای اســالمی و دهیــاران بــرای حدنــگاری و رفــع 

تداخــالت اســتفاده کنیــم تــا باعــث تســریع امــور شــود.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از ایرنــا، افالطونی خاطرنشــان 
کــرد: طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا ســازمان منابــع طبیعــی 
ــت کارشناســان تفســیر  ــا از ظرفی ــرر شــده ت ــزداری مق و آبخی
ــع  ــد رف ــا و فرآین ــرای تســریع تفســیر عکس ه ــن ســازمان ب ای
تداخــالت در مدیریت هــای امــور اراضــی اســتان اســتفاده شــود.

بانک کشاورزی در سال جاری تا امروز بیش از ۱5۰هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است

فرشــید فــرخ نــژاد، مدیرعامــل بانــک کشــاورزی از تخصیص 
ــیون  ــعه مکانیزاس ــرای توس ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی 5 ه

کشــاورزی خبــر داد.

ــان  ــارد توم ــدار 1000میلی ــن مق ــزود: از ای ــژاد اف ــرخ ن ف
تســهیالت پرداخــت شــده و بقیــه آن نیــز کــه بــه اســتانها هــم 
اعــالم شــده در مرحلــه اول تــا 2000 میلیــارد تومــان پرداخــت 
مــی شــود و در صــورت تقاضــا و تکمیــل مســتندات از ســوی 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــا 5 ه ــارد ت ــزار میلی ــن دوه مشــتریان ای

افزایــش خواهــد یافــت.

مدیرعامــل بانــک کشــاورزی همچنیــن یــادآور شــد: بانــک 
ــزار  ــش از 150ه ــروز بی ــا ام ــاری ت ــال ج ــاورزی در س کش
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــت ک ــهیالت پرداخ ــان تس ــارد توم میلی
رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود دو برابــر 
ــا سیاســت  ــم متناســب ب ــد ه ــن در ســال جدی اســت. بنابرای
هــای کشــور، تکالیــف قانونــی کــه بــه بانــک ابــالغ مــی شــود، 
ظرفیــت هــای بانــک و منابعــی کــه بــه بانــک تعلــق مــی گیرد؛ 
امیدواریــم بتوانیــم بــر همیــن منــوال تخصیــص تســهیالت را 
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The Bank of Agriculture has paid more 
than 150 thousand billion tomans this year

Farshid Farrokhnejad, the CEO of the Agricultural 
Bank, announced the allocation of 5 thousand billion to-
mans of credit for the development of agricultural mech-
anization.
Farrokhnejad added: Of this amount, 1000 billion to-

mans of facilities have been paid, and the rest, which has 
been announced to the provinces, will be paid in the first 
stage up to 2000 billion tomans, and in case of demand 
and completion of documents from the customers, this 2000 billion to 5 thousand billion to-
mans will increase.
The CEO of Agricultural Bank also reminded: This year, Agricultural Bank has paid more 

than 150 thousand billion tomans in facilities, which has doubled compared to the same pe-
riod last year. Therefore, in the new year, according to the policies of the country, the legal 
duties that are communicated to the bank, the capacities of the bank and the resources that are 
assigned to the bank; We hope to be able to allocate facilities in the same way.

The brilliance of the Agricultural 
Support Services Co booth of “ASSC” 
company in the comprehensive
agricultural exhibition

The 7th Comprehensive Agricultural Exhibi-
tion of Iran, which was held from January 19 
to 22, 1401 at the permanent location of inter-

national exhibitions, provided conditions for the Agricultural Services Company as the first and 
largest agricultural fertilizer supply and distribution chain With a hundred years of service to 
farmers in different sectors of agriculture.
In fact, during the past days and in various exhibitions that have been held in the past, the 

agricultural services company has not been actively present in these dimensions and on a large 
scale with the presence of all its companies and sub-groups. This achievement should be seen as 
the result of determination and accepting the responsibility of public relations of this company.
The encouraging presence of the CEO of the agricultural services company, who is an expert in 

the field of agriculture, on the first day and at the same time as the opening of the exhibition was 
an effective factor for the agricultural services company, which attracted everyone’s attention 
including relevant officials.
The visit of the Minister of Jihad of Agriculture on the very first day and upon his arrival in 

the main hall revealed that this company, with its effective measures in the field of supplying 
and distributing fertilizer and balancing the market of this important and popular input among 
agriculture, is receiving the special attention of the Minister and his deputies.
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The gas cut of agricultural production units is 
the biggest blow to the country’s food security

The subject of the editorial of this issue, as the author said, is not 
to criticize and examine the situation of gas shortages through-
out the country in the cold season and how to manage its distri-
bution, but rather to discuss this fundamental issue under any 
circumstances and in the framework of food security, which is 
one of the highest priorities. It is everyone’s opinion that the gas 
fuel of greenhouses and livestock farms, roofed fattening houses 

and poultry houses should not be cut off in all production chains from ancestors to chicken 
meat and chicken egg rearing units!
The gas fuel of these units equipped with jet heaters, each of which has been produced, 

installed and launched with huge capital by investors, in the framework of believing in 
food safety, without any excuses.
In case of cold weather in the poultry halls, the chickens are completely destroyed at any 

age, or in the greenhouses where the heat of the hall must be adjusted to a certain degree, 
the plant will suffer damage and even death if the temperature decreases or increases. A 
short period of time is the case with the loss of production of a period.
Therefore, the government should provide gas to the production units, just like residential 

units and even more responsible, and prevent it from being cut even for a moment, and 
this historical responsibility should be managed and controlled as long as the cold and 
ice continue.

Holding a meeting between
 Iran, Russia and Turkey 
on the topic of grains in Moscow

Examining the solutions for the fair distribution 
of grains around the world and removing the ex-
isting obstacles to prevent the food crisis with the 
presence of the officials of the Ministry of Agricul-

ture, Customs and Banking of Russia, Turkey and Iran and relevant and large Russian orga-
nizations of Iranian and Turkish exporters and importers, on the 10th day of Bahman. 2013 
(Friday, February 21) will be held at the Radisson Collection Hotel in Moscow.
In this conference, the problems and obstacles in grain supply, including banking and finan-

cial affairs, logistics and customs, will be discussed.
At the same time, this conference intends to create a direct dialogue between the exporters 

and importers of grains and agricultural products in order to facilitate the transit of Russian 
agricultural products to other countries through the two countries of Turkey and Iran.
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The gas cut of agricultural production 
units is the biggest blow to the country’s 
food security
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