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چه کسی باید وزیر شود؟
بــدون مقدمــه؛ وضعیت کشــاورزی و 
امنیــت غذایــی کشــور و تعــادل میــان 
ــا و  ــه و تقاض ــی، عرض ــد، بازرگان تولی
صــادرات و واردات در شــاکله کشــاورزی 
بــه گونــه ای بــه هــم ریختــه اســت کــه 
ــودن تخصــص،  ــرض دارا ب ــش ف ــا پی ب
توانایــی، اقتــدار و نواندیشــی، مهــم 
ــد و  ــر باش ــخصی وزی ــه ش ــت چ نیس
ــه  ــادل را ب ــد تع ــد، بای ــس بیای ــر ک ه
وضعیــت در هــم ریختــه ناشــی از 
ــت  ــرط مدیری ــف مف ــم کاری، ضع ندان
و آلودگــی گســترده بــه سیاســی کاری 
و سیاســی بــازی در عرصــه کشــاورزی 
و کشــمکش هــای نابخردانــه میــان دو 
وزارت صمــت و جهــاد کشــاورزی را 
بازگردانــد و یــک ســاختار تعریف شــده 
ــبرد  ــرای پیش ــی را ب ــاد بازرگان از اقتص
درســت مســائل کشــاورزی مــورد تاکید 
قــرار دهــد و مبنــای سیاســت اجرایــی 
خــود بــرای بــرون رفــت از مخمصــه بــه 
وجــود آمــده در کشــاورزی کشــور قــرار 

دهــد.

ــا  ــت صراحت ــال الزم اس ــن ح در عی
گفتــه شــود؛ کشــاورزی، اقتصــاد و 
نهایتــا بازرگانــی پیــش و پــس از تولید، 
بــازار عرضــه و تقاضــا و ســایر شــاخصه 
ــرایط  ــه در ش ــچ وج ــه هی ــای آن ب ه
کنونــی نمــی توانــد سیاســی و جناحی 

باشــد.

هــر چنــد نویســنده ایــن ســطور می 
ــرای  ــی ب ــد جواب ــا بای ــه حتم ــد ک دان
ــرا و  ــول گ ــدگان اص ــیاری از نماین بس
منتقــد وضع کنونــی در مجلس داشــته 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــرا ایش ــیم، زی باش
کــه تعهــد و اصــول گرایــی، مقــدم بــر 
تخصــص و دانایــی، مدیریــت مقتدرانــه 
ــاورزی  ــی کش ــاد سیاس ــد و اقتص تولی
ــر از  اســت و خواهنــد گفــت »اگــر وزی
مــا نباشــد رای نخواهــد آورد و قبــل از 
اینکــه مطمئــن شــویم معیشــت مــردم 
را حــل خواهــد کــرد بایــد یقین داشــته 
باشــیم کــه متعهــد و اصــول گراســت«. 
همچنیــن از دولــت نیــز کــه مطمئنــا 
ــا  ــک ســو ب ــه ای ی مــی خواهــد کابین
ــت  ــای باالدس ــایر نهاده ــس و س مجل
تشــکیل دهــد، انتظــار نمــی رود وزیری 
را بــه مجلــس معرفــی کنــد کــه ویژگی 
هــای خــاص سیاســی و فکــری مــورد 

نظــر را نداشــته باشــد. 

ــزان  ــه ری ــتمداران و برنام ــا سیاس ام
اداره امــور کشــور از جملــه رئیــس 

جمهــور جدیــد بایــد بداننــد بازرگانــی 
ــرغ،  ــت م ــز، گوش ــت قرم ــیر، گوش ش
ــبزی،  ــی، س ــوه، صیف ــرغ، می ــم م تخ
ــایل  ــی وس ــد بازرگان ــی و...، همانن ماه
خانگــی، تجهیــزات ســاختمانی و ســایر 
فعالیــت هــای صنفــی و خدماتــی 
ــا  ــار ی ــا را انب ــوان آنه ــه بت ــت ک نیس
ــودی  ــم کمب ــر ه ــام داد و اگ ــدا انج بع
ــی  ــچ حکمران ــد! هی ــل نباش ــود عاج ب
در طــول تاریــخ، بــا » نــان«؛ بــه عنــوان 
قــوت الیمــوت و حداقــل معیشــت 
مــردم، شــوخی سیاســی نکــرده و اگــر 
هــم کــرده، آســیب جــدی دیــده اســت.

رئیــس  شــد،  تمــام  انتخابــات   
جمهــور جدیــد بــا رای کمــی بیــش از 
18 میلیــون نفــر انتخــاب و در کمتــر از 
40 روز بــه خیابــان پاســتور اثاث کشــی 

مــی کنــد!

 دیگــر نمــی تــوان بــه صنــوف، 
ــدی  ــه هــای تولی ــا و اتحادی انجمــن ه
اقــام کشــاورزی و غذایــی گفــت؛ 
افزایــش قیمــت محصوالتتــان را اعــام 
نکنیــد، بگذاریــد بعــد از انتخابــات! حاال 
شــاهد هســتیم کــه آنهــا یــک بــه یــک 
بــه میــدان اعــام افزایــش قیمــت آمده 

انــد.

 شــیر اولیــن طلیعه دار اعــام افزایش 
قیمــت جدیــد شــد؛ قیمتــی کــه طبــق 
ــود  ــیه س ــق، در حاش ــبات دقی محاس
ــه  ــن تکان ــا اولی ــرار دارد و ب ــدک ق ان
تورمــی قیمــت مــواد اولیــه نهــاده هایی 
ماننــد ســبوس و کنجالــه ذرت و هزینــه 
هــای ســربار و ســایر اقــام نیــز جهــش 
ــرغ  بیشــتری خواهــد کــرد. گوشــت م
ــگ  ــه زودی آهن ــم ب ــرغ ه ــم م و تخ

ــد. ــدی را ســر مــی دهن جدی

 در ایــن مقطــع از تاریــخ کشــاورزی 
کشــور و بعــد از انتخابــات، دوران انتقــاد 
از فانــی و بهمانــی بــه دلیــل بــی 
ــا  ــت درســت ی ــدم مدیری ــی و ع کفایت
ــود،  ــه ب ــده، آنچ ــپری ش ــت، س نادرس
یــک اقتصــاد نادرســت متضــاد بــود کــه 
المحالــه در آســتانه تغییــر قــرار گرفته، 
حــاال دولــت پیــش رو قــرار اســت نهاده 
ــی  ــد، شــامل تمام ــای پیــش از تولی ه
اقــام مــورد نیــاز زراعــت، باغبانــی، دام، 
ــوارد را در  ــایر م ــان و س ــور و آبزی طی
شــرایطی کــه هنــوز تــا خوداتکایــی در 
ایــن زمینــه چندین ســال فاصلــه داریم، 

ــد؟ ــرخ ارزی وارد کن ــا چــه ن ب

ــاورزان، از  ــاورزی و کش ــه کش جامع
وزیــر آینــده مــی پرســند: آیــا بــاز هــم 
قــرار اســت بــرای هــر محمولــه گوشــت 
ــتارگاه و  ــا کش ــداری ت ــرغ از در مرغ م
از آنجــا تــا میادیــن میــوه و تــره بــار و 
نهایتــا واحدهــای صنفــی، مامــور و قــوه 
ــه  ــا اینک ــود ی ــی ش ــارده م ــه گم قهری
یــک مکانیــزم اقتصــادی هوشــمند، 
ــی  ــد تمام ــارف مانن ــردان و متع خودگ
ــف  ــان تعری ــرفته جه ــورهای پیش کش
مــی شــود کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 
فقــط اجــرای این ســامانه خودگــردان را 

در نقــاط عطــف مدیریــت کنــد؟ 

آیــا وزیــر جهــاد کشــاورزی، هــر کس 
و بــا هــر میــزان اصــول گرایــی و اقتدار، 
ــادل  ــوردن تع ــم خ ــه ه ــورت ب در ص
بــازار ابزارهــای اقتصــادی و قانونــی الزم 
بــرای کنتــرل آن بــه حمایــت از مصرف 
کننــدگان و دهــک هــای پاییــن جامعه 

را خواهــد داشــت؟ 

آیــا وزیــر جهــاد کشــاورزی آینــده بر 
ایــن بــاور هســت کــه بخشــی از تعــادل 
ــازار و قیمــت فــراورده هــا و  منطقــی ب
محصــوالت کشــاورزی در صــادرات 
پروتکلــی و بــا کمــک بخــش بازرگانــی 
ســفارتخانه هــای کشــور تنظیــم مــی 
ــفارتخانه  ــر س ــرای ه ــد ب ــود و بای ش
ــاورزی  ــی کش ــص بازرگان ــک متخص ی

بگمــارد؟ 

مهــم تریــن موضــوع وزیر کشــاورزی 
آینــده معیشــت مــردم و کاهــش قیمت 
ــت  ــیر امنی ــی در مس ــای اساس کااله
غذایــی اســت و در ایــن مســیر، موضوع 
تعییــن تکلیــف بــرای ســاختار اقتصــاد 
ــه  ــش از آنک ــاورزی بی ــی کش و بازرگان
ــت  ــد اهمی ــه شــخصیتی باش ــر چ وزی
ــن  ــار در تامی ــردم گرفت دارد. مســلما م
معیشــت خــود و همچنیــن کشــاورزان 
و تولیدکننــدگان، نخواهنــد پرســید که 
آیــا وزیــر اصــول گراســت یــا غیــر آن، 
بلکــه خواهنــد گفــت چــه کاری بــرای 

مــا مــی توانــد انجــام دهــد؟

منصور انصاری  
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شامره 233

خرداد 1400

  جهانی کردن کشاورزی، گفتمانجهانی کردن کشاورزی، گفتمان
  توسعه در داخل و تنش زدایی درتوسعه در داخل و تنش زدایی در

جامعه جهانیجامعه جهانی
هــای  بحــث  بــه  ورود  قصــد 

ــوان  ــه عن ــم و ب ــی را نداری انتخابات
یــک رســانه کشــاورزی نمــی خواهیم 
بگوییــم کــدام یــک از کاندیداهــا بــه 
ــک  ــد، کدامی ــری دارن ــری برت دیگ
خــوب و در جهــت منافــع مــردم 
و کشــور صحبــت مــی کنننــد و 
کدامیــک بــه گونــه ای دیگرنــد، 
ــی  ــتند و م ــه هس ــا چگون ــره ه مناظ
ــن  ــا ای ــند، ی ــه باش ــت چگون بایس
ــان  ــه می ــی را ب ــری سیاس ــث نظ بح
ــات  ــن دوره از انتخاب ــه ای ــم ک آوری
ریاســت جمهــوری، رأی بــه فــرد 
ــه یــک ســاختار  نیســت بلکــه رآی ب
ــرد  ــگاه یــک ف منســجم اســت و جای
ــال  ــوری، ح ــت جمه ــت ریاس در قام
هــر کــدام از 7 کاندیــدای تایید شــده 
ــی، در  ــر ویژگ ــا ه ــان ب ــورای نگهب ش
ــی  ــکالت بزرگ ــد مش ــد بلن ــل ق مقاب
ــده،  ــود آم ــه وج ــور ب ــرای کش ــه ب ک
ناچیــز اســت و در ســایه قــرار خواهــد 

ــت. گرف

ــم جــدای  ــی خواهی ــن یادداشــت م در ای
هــر آنچــه ممکــن اســت رخ دهــد بگوییــم؛ 
ــت  ــع آن امنی ــه تب ــاورزی و ب ــف کش تکلی
غذایــی کشــور، وضــع نامطلــوب درآمــد 
ــی  ــی داخل ــامانی بازرگان ــاورزان و نابس کش

ــراورده  ــاورزی، ف ــوالت کش ــی محص و خارج
ــد مشــخص  ــی، بای ــواد غذای ــی و م ــای لبن ه

ــود. ــن ش و معی

دولــت آینــده یــا قــوه مجریــه یــا مهــم تــر 
از اینهــا، ســاختار منســجم و تصمیــم گیــر و 
تصمیــم ســاز مملکــت بایــد بــه ایــن واقعیــت 
عریــان و انــکار ناپذیــر توجــه کنــد کــه 
کشــاورزی در تمــام کشــورها، چــه پیشــرفته 
و صنعتــی موســوم بــه شــمال و یا کشــورهای 
توســعه نیافتــه و در حــال توســعه کــه جنــوب 

نامیــده مــی شــوند، جهانــی شــده اســت.

فراینــد پیــش از تولیــد، اعــم از تحقیقــات 
هــوش  دانــش،  و  علــوم  دســتاوردهای  و 
ــات تجــاری،  ــی و الکترونیکــی، معام مصنوع
ــم  ــا اقلی ــب ب ــذر متناس ــواع ب ــی ان از بازرگان
گرفتــه، تــا انــواع درختچــه هــا و نظــام هــای 
ــوق  ــیون ف ــا مکانیزاس ــدرن ب ــه ای م گلخان
پیشــرفته و دقیــق تریــن ابزار کاشــت، داشــت 
و برداشــت از یــک ســو و مبــادالت بازرگانــی 
محصــوالت تولیــد داخــل اعــم از شــیوه هــای 
مجــازی و اســتارت آپ هــا تــا مناســبات مورد 
لــزوم بــرای عرضــه محصــوالت مــازاد مزیــت 
دار در بازارهــای خارجــی از ســوی دیگــر، بــر 
ــی شــدن کشــاورزی  ــر جهان اصــل گریزناپذی

اســتوار شــده اســت.
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ــورد  ــه در م ــای هفتگان ــه کاندیداه ــر آنچ ــی ه یعن
ــل  ــوب و قاب ــد خ ــردم، درآم ــاه م ــی رف ــود زندگ بهب
قبــول بــرای آنــان، ایجــاد اشــتغال، کاهــش بیــکاری، 
رونــق اقتصــادی، حقــوق زنــان و رفــع موانــع تولیــد و 
ــدار کشــاورزی، ایجــاد  ــی پای جهــش در آن، خوداتکای
ــده  ــی وع ــه تمام ــه و خاص ــوق در جامع ــور و ش ش
ــعۀ  ــان توس ــدون گفتم ــود، ب ــی ش ــه داده م ــی ک های
توامــان سیاســی اقتصــادی در داخــل و تنــش زدایــی 
در جامعــه بیــن المللــی، بــه مثابــه شمشــیر زنــی در 
بــاد اســت، یــا آنــان کــه اکنــون برای کســب چنــد رای 
ــد  ــان درو خواهن ــد حتمــا طوف ــی کارن ــاد م بیشــتر ب

کــرد!

کشــاورزی مملکــت بــدون »جهانــی شــدن«، هیــچ 
ســنگری را در جهــت حــل مشــکات بنیادیــن مــردم، 
ــا،  ــچ کجــای دنی ــرا در هی ــرد، زی ــد ک تســخیر نخواه
ــروم از  ــود و مح ــدی در خ ــر تولی ــک ام ــاورزی ی کش
ــج تحقیقــات در زیربخــش هــای مختلــف نبــوده  نتای
ــه  ــی ایــن بخــش از اقتصــاد کان، ب و نیســت. بازرگان
خاطــر حساســیت محصــوالت تولیــدی آن بــه شــرایط 
آب و هوایــی، بیــش از ســایر بخــش هــای اقتصــاد باید 
در ســایه تنــش زدایــی، گســترش مناســبات و ایجــاد 
فضــای امــن جهانــی بــرای خــود و در قالــب تکیــه بــر 
خوداتکایــی در داخــل و تنظیــم واردات پیــش نهــاده 
ــوالت  ــد محص ــازاد تولی ــی م ــادرات پروتکل ــا و ص ه
ــه  ــعه ای ب ــان توس ــک گفتم ــت دار ارزآور، در ی مزی

اقتــدار برســد.

کشــاورزی مقتــدر و تامیــن پایــدار امنیــت غذایــی، 
بایســتۀ دولتــی اســت کــه فــرای وعــده هــای ســطحی 
ــاختی، وارد  ــی و زیرس ــای منطق ــچ مبن ــدون هی و ب
ــا  ــود ت ــده« ش ــی ش ــادی جهان ــث کان »اقتص مباح
ــی  ــه خوب ــود را ب ــای خ ــت ه ــا و خاقی ــت ه ظرفی
ــه  ــه ب ــای اعان ــدون اعط ــه، ب ــن دریچ ــد و از ای دریاب
ــان را توانمنــد و قــدرت خریدشــان را ارتقــا  مــردم، آن

دهــد.

ــد در یــک کشــور  چــه کســی اســت کــه نمــی دان
ــان  ــرات زی ــه اث ــی چ ــول پاش ــد، پ ــزرگ و ثروتمن ب
بــاری بــر تولیــد، بازرگانــی، اقتصــاد و نهایتا شــخصیت 

ــر جــای مــی گــذارد؟ و کرامــت انســانی ب

ــه محــض  ــه نکــرده، ب چــه کســی اســت کــه تجرب
ــا  ــان ی ــزار توم ــدر، 42 ه ــر ق ــال ه ــه )ح ورود یاران
یــک میلیــون تومــان و غیــره( بــه جیــب چــپ مــردم، 
ــورم ناشــی از  ــا غــول ت ــدرت، ب ــدر ق ــۀ ق ــت رانتی دول
تزریــق منابــع عمــده پولــی مالــی، حداقــل دو برابــر آن 

را از جیــب راســت مــردم برداشــت مــی کنــد؟

اکنــون، مقطعــی از تاریــخ کشــور فرارســیده اســت 
کــه بایــد گفتمــان توســعه در داخــل، تنــش زدایــی در 
خــارج و جهانــی کــردن اقتصــاد و بازرگانــی بــه ویــژه 
در عرصــه کشــاورزی را در ســاختار کلــی کشــور دنبال 

. د کر

منصور انصاری
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شامره 233

خرداد 1400

وزیر نخواهم شد!وزیر نخواهم شد!
 چهارشنبه نوزدهم خرداد 1400                 

اینکــه »در دولــت ســیزدهم وزیــر نخواهــم شــد«، 
»اعتقــادی بــه کمبــود آب نــدارم«، »حتمــا بایــد از دانــش 
ــه  ــی زمین ــان در تمام ــات در جه ــتاوردهای تحقیق و دس
ــک  ــرد«، »ی ــه ک ــتفاده بهین ــتقال اس ــظ اس ــا حق ــا ب ه
مدیریــت جهــادی خــوب مــی توانــد از ضایعــات محصــوالت 
کشــاورزی جلوگیــری کنــد و بــا برنامــه، محصــوالت مــازاد 
ــاد  ــر وزارت جه ــرد«، »اگ ــز صــادر ک ــاز داخــل را نی ــر نی ب
کشــاورزی بــا مدیریــت علمــی اداره مــی شــد امــکان صرفــه 
جویــی 14 میلیــارد دالری کــه مصــروف واردات نهــاده هــا 
شــد و بازگشــت آن بــه کشــاورزان کشــور وجــود داشــت«، 
ــوان  ــرورش 45 روزه مــی ت ــر پ ــژاد آریــن و تاکیــد ب ــا ن »ب
کلیــه نیــاز کشــور بــه جوجــه یــک روزه را تامیــن و حتــی 
نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن در مصــرف دان صرفــه جویی 
کــرد«، »بــا اســتفاده از نــژاد آریــن و 6 دوره جوجــه ریــزی 
قطعــا مــی توانیــم افزایــش تولیــد داشــته باشــیم«، »افتتــاح 
ــرای ایجــاد امنیــت  11 پــروژه در عرصــه صنایــع غذایــی ب
غذایــی«، »طراحــی و تولیــد انبــوه دســتگاه هــای جوجــه 
کشــی بــا نصــف قیمــت وارداتــی« و »خودکفایــی در تولیــد 
ایــن دســتگاه هــا و ســمت گیــری بــرای صــادرات آن«، از 
جملــه مســائلی بــود کــه مهنــدس اســکندری وزیــر پیشــین 
ــی  ــل کنون ــم و مدیرعام ــت نه ــاورزی در دول ــاد کش جه
ســازمان اقتصــادی کوثــر، طــی ســه ســاعت بحــث و گفتگــو 
و در نشســتی مورخــه 19 خــرداد و پیــش از انتخابــات 28 
خــرداد 1400 ریاســت جمهــوری، بــا مدیــران رســانه هــا و 

مجــات تخصصــی در میــان گذاشــت.

 چهــار بخــش عمــده در گفتگــوی مشــروح 
مهنــدس اســکندری بــا مدیــران رســانه

گفتگــوی مشــروح مهنــدس اســکندری بــا مدیــران 
ــود کــه در  رســانه، از چهــار بخــش عمــده برخــوردار ب
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ــادی  ــازمان اقتص ــتاوردهای س ــه دس ــمت اول ب قس
کوثــر در عرصــه کشــاورزی بــا کمــک مدیــران جــوان 
ــود  ــده ب ــداث ش ــه اح ــی ک ــروژه های ــد و پ و کارآم
ــن ســازمان در مســیر  پرداخــت و موضــوع ابداعــات ای

ــد. ــریح ش ــه تش ــد زمین ــی در چن خوداتکای

ــام  ــم زده ی تم ــم چش ــد تخ ــاوری تولی  فن
ــر ــادی کوث ــازمان اقتص ــی در س ــاده ماه م

وی در ایــن راســتا گفــت: مــا در ســازمان اقتصــادی 
ــاده  ــد تخــم چشــم زده ی تمــام م ــاوری تولی ــر فن کوث
ــه  ــور ب ــاالنه کش ــاز س ــم؛ نی ــعه داده ای ــی را توس ماه
ــت  ــه اس ــون قطع ــاالنه 250 میلی ــم زده س ــم چش تخ
در حالــی کــه امــروز مجــوز واردات بــرای 500 میلیــون 

ــود. ــادر می ش ــه ص قطع

ــه  ــدون تکی ــم ب ــا ســعی کرده ای ــرد: م ــد ک وی تاکی
بــر دولــت کار خودمــان را پیــش ببریــم. تولیــد جلبــک 
علوفــه ای در ســواحل کشــور یکــی از پروژه هایــی 
اســت کــه در صــورت گســترش پیــدا کــردن نــه 
ــاز کشــور را تأمیــن  ــورد نی ــه ی م ــد علوف تنهــا می توان
کنــد، بلکــه در تقویــت معیشــت ســاحل نشــینان نیــز 

ــد. ــته باش ــزایی داش ــه س ــش ب ــد نق می توان

 خودکفایی در دستگاه هوشمند جوجه کشی

محمدرضــا اســکندری بــه ســاخت ماشــین هوشــمند جوجــه کشــی 
ــه  ــن کشــور ب ــش از ای ــه پی ــار داشــت ک ــرد و اظه ــاره ک ــی اش صنعت
واردات ایــن دســتگاه کامــا نیازمنــد بــود، امــا از مدت هــا قبــل فراینــد 
ــد خــورد  ــن دســتگاه در ســازمان کلی مطالعــه و مهندســی ســاخت ای
تــا اینکــه حــدود پنــج مــاه پیــش نســخه ی صنعتــی شــده ی دســتگاه 

ســاخته و آزمــوده شــد.

وی افــزود کــه در روزهــای پایانــی ســال گذشــته نیــز اولیــن 
ــرار  ــد ق ــدار تولی ــر م ــان ب ــان و زنج ــتان های گی ــتگاه ها در اس دس
ــی  ــه خارج ــر از نمون ــرد آن بهت ــتگاه، عملک ــدت کار دس ــت. در م گرف
تشــخیص داده شــد. هــم اکنــون ظرفیــت تولیــد ســاالنه دســتگاه 200 
واحــد اســت و ایــن میــزان از کل نیــاز کشــور که 100 دســتگاه در ســال 
اســت بیشــتر می باشــد. قیمــت رقابتــی آن نیــز مزیــد بــر علــت اســت 
ــت  ــکندری، قیم ــان اس ــه بی ــد. ب ــم بیای ــادرات آن فراه ــکان ص ــا ام ت
ــده  ــام ش ــای تم ــه به ــد ک ــزار دالر می باش ــی 180 ه ــتگاه خارج دس

ــدار اســت. ــن مق ــی آن نصــف ای ــه داخل نمون

ــی  ــش داری 1000 رأس ــد گاومی ــداث واح ــه اح ــه ب ــان در ادام ایش
ــروژه  ــن پ ــزود کــه ای در شــوش، اســتان خوزســتان اشــاره کــرده و اف
ــد  ــون ۳0- 40 درص ــا کن ــه ت ــت ک ــاخص ماس ــای ش ــی از پروژه ه یک
ــت.  ــده اس ــل ش ــرفت حاص ــد گاوداری پیش ــای واح ــاخت فضا ه در س
ــه کشــت و صنعــت  ــی در مجموع ــوگاز دام ــروگاه بی ــروژه نی اجــرای پ
شــریف آبــاد نیــز کــه مــی توانــد تحولــی در صنعــت دامــداری کشــور 
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شامره 233

خرداد 1400

ــروژه  ــن پ ــرداری خواهــد رســید. ای ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــد، طــی 1۳-14 م ایجــاد کن
ــش فنــی آن  ــه صفــر می رســاند و دان ــرژی از خــارج مجموعــه را ب ــه وارد کــردن ان ــاز ب نی

ــود. نیــز قابــل توســعه خواهــد ب

ورود تخصصی سازمان اقتصادی کوثر به حوزه ی زراعت و باغبانی

نکتــه ی مهــم دیگــر ســخنان اســکندری اشــاره بــه گســترش فعالیت هــای کشــاورزی در 
ــر کــردن  ــی و محدودت ــه حــوزه ی زراعــت و باغبان ایــن ســازمان از جملــه ورود تخصصــی ب
ــازار  فعالیت هــای ســازمان در ســایر بخش هــا از طریــق واگــذاری بــه بخــش خصوصــی در ب
ــع پیشــین و پســین  ــن ســازمان در صنای ــه گســترش فعالیت هــای ای ــود. از جمل ســرمایه ب

کشــاورزی شــامل صنایــع غذایــی و فــراوری اســت.

ــد  ــت تولی ــران ظرفی ــه ای ــی ک ــزوده در محصوالت ــت ارزش اف ــر اهمی ــن ب ایشــان همچنی
قابــل قبولــی در آن هــا دارد اشــاره کــرد و بــرای مثــال گفــت کــه ایــران جــزو 5- 6 کشــور 
برتــر تولیدکننــده انگــور در جهــان اســت و از همیــن روی مــا اولیــن واحــد اســتخراج روغــن 

هســته انگــور بــا ظرفیــت بــاال در کشــور را افتتــاح کردیــم.

وی تاکیــد کــرد کــه پیــش از افتتــاح ایــن پــروژه، همــه ی روغــن هســته انگــور موجــود 
در کشــور وارداتــی بــود.

ــد. در  ــن موضــوع صــدق می کن ــز همی ــج نی ــورد روغــن ســبوس برن ــزود: در م ایشــان اف
ایــران ســاالنه بیــش از ۳ میلیــون تــن شــلتوک تولیــد می شــود کــه از آن 900 هــزار تــن 
ــن روغــن  ــوان حــدود 100 هــزار ت ــدار ســبوس می ت ــن مق ســبوس حاصــل می شــود. از ای
اســتحصال کــرد کــه ارزش غذایــی بســیار زیــادی دارد و ایــن کار در مجموعــه ی خاور دشــت 

ــاد اســتان گلســتان انجــام خواهــد شــد. در علی آب

ــن؛ نقطــه ی عطــف فعالیت هــای ســازمان اقتصــادی  ــرغ آری ــن م ــای الی  احی
کوثــر

محمدرضــا اســکندری احیــای الیــن مــرغ آریــن را نقطــه ی عطــف فعالیت هــای ســازمان 
اقتصــادی کوثــر دانســت و آن را مقدمــه ای بــر خودکفایــی در تولیــد مــرغ اجــداد کــه امــروز 
250-260 هــزار قطعــه در ســال واردات داریــم برشــمرد. وی بــا اینکــه بــه نحــوه ی مدیریــت 
و حمایــت از مــرغ الیــن آریــن توســط مقامــات دولتــی انتقــاد داشــت، ولــی احیــاء ایــن 
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ــه  ــروژه ب ــن پ ــد و در ادامــه ی ای ــدوار کننــده خوان ــازار امی ــج آن را در ب ــن و مشــاهده ی نتای الی
تولیــد الیــن کامــًا بومــی کوثــر ۷ اشــاره کــرد. ایشــان ظرفیــت صادراتــی ایــران بــه کشــور های 
همســایه بــا ۷00 میلیــون نفــر جمعیــت را یــک فرصــت عظیــم دانســته و اظهــار کــرد کــه ایــران 
می توانــد از ایــن بــازار بــزرگ بهره منــد شــود بــه شــرطی کــه مســئولین بــه ایــن حــوزه همــت 

بگمارنــد.

در قســمت دوم و پیــرو ســواالتی ماننــد اینکــه: در دولــت آینــده اگــر پیشــنهاد شــود وزیــر 
خواهیــد شــد یــا خیــر، ایشــان توانمنــدی هــای خــود در دوران وزارتــش در دولــت نهــم را تشــریح 
ــداوم آن  ــدم و ت ــی در گن ــق خودکفای ــرای تحق ــی ب ــی و ابداع ــای اجرای ــه سیاســت ه ــرد و ب ک
پرداخــت. وی همچنیــن بــه 9۳ موضــوع تدویــن شــده در جــزوات و کتابچــه ای کــه راهبردهــای 
کشــاورزی بــر اســاس آنهــا در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود اشــاره کــرد و گفــت: ایــن راهبردهــای 
تدویــن شــده، در دولــت دهــم رهــا شــدند. ایشــان حتــی بــه ماقــات خودشــان بــا دکتــر خلیلیان 
وقتــی در دولــت دهــم وزیــر بــود، بــرای پیگیــری ایــن راهبردهــا اشــاره کــرد کــه بــا تفرعن ناشــی 

از کــم اطاعــی در مــورد ایــن دســتاوردها مواجــه شــده انــد.

ایشــان در ادامــه از اینکــه در دولــت دهــم، کشــاورزی کشــور بــه حــال خــود رهــا شــده بــود 
ــه  ــه شــدت انتقــاد کــرد. مهنــدس اســکندری در همیــن بخــش از گفتگــوی مشــروح خــود، ب ب
مقاومــت و پایــداری اش در مقابــل واگــذاری ســاختمان شیشــه ای و شــروطی کــه بــرای واگــذاری 
آن گذاشــته بــود اشــاره کــرد و گفــت: همــان موقــع گفتــم اگــر بیــش از حــد در مــورد واگــذاری 

ایــن ســاختمان فشــار وارد شــود اســتعفا خواهــم داد.

مهنــدس اســکندری همچنیــن بــه واگــذاری مــکان ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج اشــاره 
کــرد کــه بــه شــدت بــا ایــن واگــذاری مقابلــه کــرده و خواســتار رقمــی بــرای ســاخت و متمرکــز 
کــردن موسســات تابعــه تــات در کــرج شــده اســت کــه چــون تامیــن نشــده از واگــذاری مــکان 

ایــن ســازمان ارزشــمند تحقیقاتــی امتنــاع کــرده اســت.

در جمــع بنــدی ایــن قســمت، مهنــدس اســکندری گفــت: اگــر در همیــن دولــت پیــش رو کــه 
در آســتانه انتخابــات آن هســتیم بــه آن راهبردهــا و سیاســت گــذاری هــا اتــکا شــود، کشــاورزی 

کشــور از ایــن مخمصــه خــارج خواهــد شــد.

مهنــدس اســکندری همچنیــن بــه واکنــش انتقاداتــش در دوران وزارت مهنــدس حجتــی اشــاره 
کــرد و گفــت: مشــخص شــد کــه ایــن انتقــادات درســت بــوده اســت.

وی تلویحــا بــه انتقــاد از وزارت کنونــی دکتــر خــاوازی اشــاره کــرد و بــدون اینکــه ذکــر نــام 
کنــد گفــت: اینکــه گفتــه شــود کــه مــن محقــق هســتم ولــی تجربــه بازدیــد و حضــور در مــزارع 
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کشــاورزی در میــان نباشــد، نمــی تــوان یــک 
وزارتخانــه بــزرگ کــه مســئول امنیــت غذایــی 

کشــور اســت را اداره کــرد.

کشــاورزی  اداره  موجــود  وضــع  ایشــان 
ــود  ــادی خ ــث انتق ــورد بح ــز م ــور را نی کش
ــل،  ــه و تحلی ــن تجزی ــه ای ــرار داد و در ادام ق
ــاورزی  ــاد کش ــخصات اداره وزارت جه ــه مش ب
ــل  ــرد. وی در مقاب ــاره ک ــده اش ــت آین در دول
اصــرار خبرنــگار کاج پــرس کــه »باالخــره شــما 
قــرار اســت وزیــر شــوید یــا خیــر، زیــرا یــک 
ــت اهلل  ــت از آی ــا حمای ــوام ب ــی ت ــرد کل راهب
ــی شــود  ــه م ــد و گفت رئیســی انتشــار داده ای
ایشــان در بخــش کشــاورزی از شــما مشــاوره 
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت: ب ــرد«، گف ــی گی م
ــب در  ــدارم، دوره کاری اینجان ــدن ن ــر ش وزی
عرصــه اجــرا، آن هــم در ســطح وزارت ســپری 
شــده اســت و در همیــن جایگاهــی کــه هســتم 
در چارچــوب مطالبــه گــری و ارائــه راهــکار از 
ــم و در  ــی کن ــت م ــور حمای ــاورزی کش کش

ــم. ــی کوش ــای آن م اعت

ــت،  ــن نشس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
ــگاران  ــرار خبرن ــه اص ــکندری ب ــدس اس مهن
ــان  ــر ایش ــی از نظ ــه کس ــه چ ــورد اینک در م
شایســتگی وزارت جهــاد کشــاورزی را دارد، 
ــتار  ــرد و خواس ــاره ک ــر اش ــد نف ــام چن ــه ن ب
ــد. ــود ش ــارات خ ــن اظه ــودن ای ــه ب محرمان

مهنــدس  بحــث،  ســوم  قســمت  در 
اســکندری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مجله 
ــه ســوی کشــاورزی اقتصــادی«، در  ــش ب »پی
ــورد آب  ــر شــدید در م ــر وزی ــه اگ ــورد اینک م
ــاک  ــه خ ــه ب ــه توج ــور، اگرچ ــاک کش و خ
ــت:  ــرد، گف ــد ک ــه کار خواهی ــت چ ــر اس کمت
ــدارم.  ــور ن ــود آب در کش ــه کمب ــادی ب اعتق
گرچــه موضــوع اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک 
در ایــران یــک واقعیــت اســت ولــی بــا کمــک 
علــوم و تکنولــوژی هــای مــدرن مــی تــوان بــا 
همیــن آب موجــود بــه خودکفایــی در بســیاری 

ــت. ــوارد دســت یاف م

ایشــان بــه 5 هــزار متــر ســواحل لــب شــور 
ــوع  ــن موض ــت: از ای ــرد و گف ــاره ک ــا اش دری
ــداری  ــرداری و آبخوان ــم، آبخی ــده ای ــل ش غاف
و مدیریــت کان آب را فرامــوش کــرده ایــم و 

اســتفاده بهینــه نمــی کنیــم، کشــت فراســرزمینی را بــه انحــراف کشــانیده 
ــر  ــای آب زی ــفره ه ــطح س ــش س ــود آب و کاه ــر کمب ــط ب ــم آن گاه فق ای
زمینــی تاکیــد مــی کنیــم و نمــی خواهیــم بــا اراده قــوی الگــوی کشــت را 

اجــرا کنیــم و مــدام مــی گوییــم آب مملکــت کــم اســت.

ــح بیشــتر انحــراف از کشــت فراســرزمینی  ــدس اســکندری در توضی مهن
گفــت: دولــت در ایــن زمینــه مــی توانســت دو میلیــون هکتــار از ســرزمین 
هــای پــر آب کشــورهای شــمالی را در چارچــوب یــک پروتــکل میــان دولــت 
ــژه  ــه وی ــی ب ــش خصوص ــرمایه داران بخ ــگاه س ــرد و آن ــار بگی ــا در اختی ه
کشــاورزان بــا تجربــه را تحــت پوشــش امنیــت حاصــل شــده میــان دولــت 

ــد. ــرای توســعه کشــت فراســرزمینی فرابخوان هــا ب

ــت  ــک مدیری ــا ی ــت: ب ــث گف ــن بح ــه همی ــکندری در ادام ــدس اس مهن
ــرای  ــارد دالر ارز ارزان ب ــد از خــروج 15 میلی ــت مــی توان خــاق کان، دول
واردات نهــاده هــا جلوگیــری کنــد و بــا تقویــت فــن آوری در داخــل و مــوارد 
دیگــر همیــن رقــم ارز را بــه کشــاورزان داخــل بدهــد، البتــه یــک مدیریــت 

همــه جانبــه مــی خواهــد کــه متاســفانه وجــود نداشــته اســت.

ــران  ــا مدی ــکندری ب ــدس اس ــوی مهن ــن گفتگ ــارم ای ــمت چه در قس
ــت اهلل  ــود از آی ــت خ ــه حمای ــان ب ــی، ایش ــات تخصص ــا و مج ــانه ه رس
رئیســی بــرای ریاســت جمهــوری پرداخــت و گفــت: آیــت اهلل رئیســی فــردی 
پــاک دســت اســت کــه پیشــینه مســئله داری در عرصــه اقتصــادی نداشــته 
و مــی توانــد مشــکات کنونــی مملکــت را بــا قاطعیتــی کــه دارد حــل کنــد.

مهنــدس اســکندری بــدون ذکــر نــام، از یکــی از کاندیداهــا کــه قبــا نیــز 
عهــده دار مدیریــت ســازمان اقتصــادی کوثــر بــوده اســت بــه شــدت انتقــاد 
ــع  ــه در جهــت مناف ــای اقتصــادی ایشــان ک ــت ه ــه ســوابق فعالی ــرد و ب ک
شــخصی بــوده اســت اشــاره و مــوارد متعــددی از منفعــت طلبــی شــخصی 

ایشــان را برشــمرد.

ــاخت  ــوع س ــکندری موض ــدس اس ــد، مهن ــاره ش ــه اش ــوری ک ــان ط هم
ــی را  ــوالت دام ــرژی از فض ــد ان ــن تولی ــی و همچنی ــه کش ــتگاه جوج دس
بــه عنــوان دو پــروژه ابداعــی تشــریح و از پــروژه تولیــد انــرژی از فضــوالت 
ــاد کــرد.  ــه عنــوان یــک انقــاب در صنعــت دامپــروری کشــور ی ــی ب حیوان
مهنــدس اســکندری گفــت: ایــن پــروژه در دامــداری شــریف در حــال تحقــق 

ــی هــم رســیده. ــه نتایــج خوب اســت و ب

گفتنــی اســت مهنــدس اســکندری در طــول گفتگــوی خــود بارهــا 
ــد و  ــون هلن ــورهایی چ ــا کش ــران ب ــتی ای ــط زیس ــائل محی ــه مس بامقایس
دانمــارک و فعالیــت هــای کشــاورزی آنــان در عرصــه محیــط زیســت اشــاره 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــم ب ــتی حاک ــط زیس ــت محی ــرد، درک نادرس ــد ک و تاکی
تولیــدی کشــور بازدارنــده اســت و بایــد در ایــن مــورد یــک فکــر اساســی و 
یــک برنامــه مــدون محیــط زیســتی جامــع و متناســب بــا اقلیــم هــای 11 

ــن کــرد.  ــه کشــور تدوی گان

فرانک مسعودی
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 جمعه 14/ 0۳/ 1400

سخن مدیر مسئول:

اگــر از معاونــت امــور باغبانــی ســوال 
کنــی کــه چــرا قیمــت میــوه از ســطح 
ــری  ــای الکچ ــوه ه ــر می ــهر و هایپ ش
ــوه  ــا در واحدهــای صنفــی می ــه ت گرفت
ــام آور و  ــهرداری، سرس ــار ش ــره ب و ت
ــار  ــی اقش ــد حت ــدرت خری ــارج از ق خ
ــای  ــث ه ــای بح ــت؛ منه ــط اس متوس
ــه خواهــد گفــت:  ــه کننــده نوبران توجی
پیــاز کــه ارزان اســت حتــی مــی شــود 
بــه صــورت رایــگان و ســر زمیــن 
هرچقــدر بخواهیــد برداریــد و بــه 
تهــران و هــر اســتانی کــه مــی خواهیــد 

ــد. ــل کنی حم

 اگــر بگوییــم کــه پیــاز زیرمجموعــه زراعــت 
اســت و بــا ســردرختی خیلــی فــرق مــی کنــد، 
خواهنــد گفــت بایــد یقــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت را بگیریــد، مــا تولیــد کننــده 

هســتیم.

ــی  ــوال کن ــت س ــر از وزارت صم ــال اگ  ح
چــرا وضــع ایــن طــور اســت مــی گویــد: دیگــر 
بــه مــا مربــوط نمــی شــود، مــا تنظیــم بــازار 
ــاورزی،  ــود وزارت جهادکش ــه خ ــم ب را داده ای
آنهــا مســئولند! حتــی اگــر بــه رئیــس جمهــور 
بگویــی چــرا میــوه گــران اســت و مــردم 
نمــی تواننــد مصــرف کننــد!؟ خواهــد گفــت: 
ــول  ــی قب ــت ول ــراوان اس ــوه ف ــداهلل می الحم
دارم کــه گــران اســت، بــه زودی درســت مــی 

شــود!

ــر  ــای ناظ ــی از نهاده ــورت عموم ــه ص ــوال را ب ــن س ــر ای ــاال اگ  ح
بپرســی بــا انگشــت اشــاره خواهنــد گفــت: هیــس!! در مقطــع انتخابــات 
هیــچ صحبتــی در مــورد گــران بــودن ایــن یــا آن کاال بــه ویــژه مــواد 
غذایــی، میــوه، صیفــی و ســبزی و تــره بــار، مــواد لبنــی، گوشــت مــرغ، 
گوشــت قرمــز و ماهــی وقــس علیهــذا نکنیــد چــه بســا موجــب کــدورت 
مــردم شــود و بــه بهانــه کرونــا و اینکــه همــه چیــز گــران اســت و کاری 

بــرای مــردم نشــده؛ پــای صنــدوق هــای رای حاضــر نشــوند.

ــی  ــی م ــازه داری را تداع ــم مصــداق مغ ــورد ه ــن برخ ــع ای ــه واق  ب
کنــد کــه روی کارتــن بــاز خرمــا نوشــته بــود هندوانــه! وقتــی پرســیدند 
فانــی ایــن تابلــو اشــتباه نصــب شــده! بــا یــک لبخنــد زیرکانــه گفــت: 
نــه اشــتباهی در کار نیســت، حکمتــی دارد و آن اینکــه پشــه هــا متوجه 

نشــوند ایــن کارتــن حــاوی خرمــا اســت و روی آن بنشــینند!

 از ســویی اگــر بــه هرکــدام از کاندیداهــای ریاســت جمهــوری 
موضــوع گرانــی سرســام آور انــواع میــوه را در میــان بگــذاری؛ پــس از 
ــه از نظــر  ــی ک ــا مردم ــن اشــک و غمگســاری ب ــراوان و ریخت ــه ف گری
معیشــت در مضیقــه و عســرت هســتند و نمــی تواننــد یــک دانــه میــوه 
ــر  ــت: اگ ــد گف ــد، خواهن ــا غیرفصــل دســت بچــه خــود بدهن فصــل ی
ــواع  ــردم انتخــاب شــوم بســته بســته ان ــوان خــادم م ــه عن ــب ب اینجان
میــوه را بــا قیمــت هــای یــک دهــم قیمــت کنونــی درب منــزل تحویــل 
مــردم خواهــم داد و جــای هیــچ نگرانــی نیســت! و البتــه چنــد صفحــه 
برنامــه از جیــب بغــل در مــی آورد و بــه پرســش کننــده اگــر خبرنــگار 
ــش  ــدان برای ــس خن ــک عک ــراه ی ــه هم ــه ب ــد ک ــی ده ــد م ــم باش ه

انتشــار دهــد!

 بــه عبارتــی نــه وزارت جهادکشــاورزی و نــه معاونــت امــور باغبانــی 
ــرای کاهــش قیمــت  ــه ب ــه ن ــه روســیه البت ــم ب ــرا ســفری ه ــه اخی ک

ــد، پاســخگو نیســتند. میــوه داشــته ان

ــم  ــا حج ــن روزه ــه ای ــت ک ــد گف ــما خواه ــه ش ــرک ب ــی گم  ول
ــه و  ــش یافت ــوار افزای ــورهای همج ــراق و کش ــه ع ــوه ب ــادرات می ص

ــدارد. ــود ن ــم وج ــی ه محدودیت

گرانی میوه بیداد می کند و البته گرانی میوه بیداد می کند و البته 
گوش شنوایی هم نیست!گوش شنوایی هم نیست!
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شامره 233

خرداد 1400

 مدیرعامــل شــرکت ســهامی فعالیت های کشــاورزی و غیــر کشــاورزی ایران از 
همــکاری دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری در تدویــن طــرح توانمندســازی نیروی 
انســانی بــا هــدف ارتقــاء ســطح کیفــی ایــن نیروهــا و مهــارت  هــای آنهــا خبــر 
ــرای شناســایی محصــوالت تولیــدی شــرکت هــای  ــد »ســزا« ب داد و گفــت: برن
ــاب  ــدگان انتخ ــرف کنن ــه مص ــی ب ــان بخش ــدف اطمین ــا ه ــی، ب ــهامی زراع س

شــده اســت.

ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــین طباطبای ــات، غامحس ــل از پ ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــاد  ــه جه ــک هفت ــن تبری ــران ضم ــاورزی ای ــر کش ــاورزی و غی ــای کش ــت ه ــهامی فعالی س
کشــاورزی بــه همــه بهــره بــرداران و دســت انــدرکاران ایــن بخــش گفــت: رویکــرد کشــاورزی 
امــروز در دنیــا و ایــران رویکــرد متفاوتــی بــوده کــه بایــد همچنــان تغییــرات اساســی پیــدا 

کنــد.

 طباطبایــی بــا اشــاره بــه فضــای حاکــم بــر کشــاورزی از جملــه رقابــت جهانــی در تولیــد، 
ــزود:  ــود، اف ــع موج ــت مناب ــاورزی و محدودی ــوالت کش ــت محص ــذاری و کیفی ــت گ قیم
محدودیــت هــای منابــع مــا هــر لحظــه بیشــتر مــی شــود کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه 

ــع انســانی ماهــر اشــاره کــرد. ــرژی و حتــی مناب محدودیــت آب، خــاک، ان

طباطبایــی در ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه همیشــه میــان بخــش کشــاورزی بــا بخــش 
ــه دلیــل  ــح کــرد: در حــال حاضــر ب ــت وجــود داشــته اســت تصری ــات رقاب صنعــت و خدم
اینکــه درآمــد در ایــن دو بخــش عمــده نهفتــه اســت، ســرمایه گــذاری و تــاش در عرصــه 
ــش  ــا بخ ــد ب ــرد نمی توان ــورت گی ــوم ص ــول و مرس ــه روال معم ــد ب ــر بخواه ــاورزی اگ کش
هــای دیگــر رقابــت خوبــی داشــته باشــد پــس بایــد در ایــن عرصــه متفــاوت از قبــل عمــل 

کنیــم.

ــا بیــان  مدیرعامــل شــرکت ســهامی فعالیــت هــای کشــاورزی و غیــر کشــاورزی ایــران ب
ایــن مطلــب کــه دغدغــه هــای موجــود فقــط در شــرکت هایــی بــا مدیریــت علمــی متمرکــز 
ــوده و پاســخ آنهــا در شــرکت هــای ســهامی زراعــی بیشــتر از ســایر اشــکال  ــع ب ــل رف قاب
حقوقــی متصــور هســتند بیــان داشــت: در حــال حاضــر تعــداد شــرکت هــای ســهامی زراعــی 
ــاون روســتایی  ــزی تع ــاد کشــاورزی و ســازمان مرک ــد وزارت جه ــی طلب ــه م ــم اســت ک ک
در جهــت توســعه کمــی ایــن شــرکت هــا بــه عنــوان یــک الگــوی بهینــه، نهادینــه شــده و 

امتحــان پــس داده اقــدام کننــد.

طرح توانمندسازی نیروی انسانی طرح توانمندسازی نیروی انسانی 
شرکت های سهامی زراعی با هدف شرکت های سهامی زراعی با هدف 

ارتقاء سطح کیفی و مهارت آنهاارتقاء سطح کیفی و مهارت آنها
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وی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بســیاری 
از شــرکت هــای ســهامی زراعــی در حــال حاضــر 
پــس از گذشــت 50 ســال ســابقه همچنــان پویــا 
و فعــال هســتند گفــت: بــا تشــکیل شــرکت 
غیــر  و  کشــاورزی  هــای  فعالیــت  ســهامی 
ــای  ــرکت ه ــگ ش ــوان هلدین ــه عن ــاورزی ب کش
ســهامی زراعــی عمــا ارتبــاط بیــن ایــن شــرکت 
ــی  ــی و فن ــاظ حقوق ــه لح ــه و ب ــود یافت ــا بهب ه
ارتبــاط خوبــی میــان ایــن شــرکت هــا و شــرکت 

ــزی ایجــاد شــده اســت. مرک

ــش  ــای پی ــه ه ــه برنام ــه ب ــی در ادام طباطبای
بینــی شــده بــرای تبدیــل شــرکت هــای تعاونــی 
تولیــد مســتعد بــه شــرکت هــای ســهامی زراعــی 
ــه در  ــادی ک ــرد: اراضــی نوبنی ــار ک ــاره و اظه اش
بعضــی از اســتانهای کشــور از جملــه خوزســتان، 
ایــام، اردبیــل و سیســتان و بلوچســتان بــا هــدف 
ــتحصال آب در  ــاورزی و اس ــی کش ــای اراض احی
ــی  ــت م ــی مدیری ــد حقوق ــکال جدی ــب اش قال
شــوند، ایــن مناطــق را بــه مــکان مناســبی بــرای 
ــل  ــی تبدی ــهامی زراع ــرکت های س ــکیل ش تش

کــرده اســت.

ــزی  ــرکت مرک ــه ش ــی ک ــه های ــه برنام وی ب
بــرای تحــول در ســال 1400 برنامــه ریــزی کــرده 
اشــاره و بیــان کــرد: از جملــه ایــن برنامــه هــا می 
تــوان بــه تولیــد بــذر گیاهــان دارویــی اشــاره کرد 
کــه ایــن گیاهــان بــا توجــه بــه تنــوع اقلیمــی مــا 
یکــی از مزیــت هــای مهــم نســبی مناطــق بــوده 
ــی  ــا یک ــی عم ــهامی زراع ــای س ــرکت ه و ش
ــت  ــعه کش ــرای توس ــب ب ــای مناس ــگاه ه از پای
گیاهــان دارویــی بــه ویــژه در عرصــه تولیــد انــدام 
ــم  ــت و ه ــت باف ــا، کش ــذر، نش ــل ب ــادری مث م

ــی محســوب مــی شــوند. تولیــد محصــول نهای

وی ضمــن اشــاره بــه کشــت جلبــک بــه 
عنــوان یکــی از برنامــه هــای مهمــی کــه در 
ــر  ــرار دارد خاط ــتور کار ق ــاری در دس ــال ج س
ــل  ــه دلی ــول ب ــن محص ــت ای ــرد: کش ــان ک نش
اســتفاده در مصــارف انســانی، دام و طیــور و کــود 
گیاهــی و همچنیــن بــه دلیــل مصــرف پاییــن آب 

ــی مواجــه  ــا اســتقبال خوب ــم ب ــن بســیار ک و اختصــاص زمی
شــده کــه مــی تــوان ایــن کشــت را در مــزارع پایلــوت انجــام 
داد و مــا نیــز بــه عنــوان شــرکت مرکــزی، پشــتیبانی الزم را 

ــم داد. ــام خواهی ــول انج ــد محص ــی و خری ــه فن در زمین

مدیرعامــل شــرکت ســهامی فعالیــت هــای کشــاورزی و غیر 
کشــاورزی ایــران همچنیــن گفــت: در ســال 1400 بــا تــاش 
و همــکاری دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری ســازمان مرکــزی 
ــازی  ــرح توانمندس ــوان ط ــا عن ــی ب ــتایی طرح ــاون روس تع
ــه  ــی تهی ــهامی زراع ــای س ــرکت ه ــژه ش ــانی وی ــع انس مناب
شــده کــه بــا تصویــب هیــات مدیــره ســازمان متبــوع، آمــوزش 
هــای مهارتــی مــورد نیــاز بــه اعضــای شــرکت هــای ســهامی 
زراعــی بــر اســاس نیــاز ســنجی و منابــع مالــی کــه در قانــون 
و اساســنامه ایــن شــرکتها تعریــف شــده ارائــه خواهــد شــد تــا 
گامــی در راســتای ارتقــاء کیفــی منابــع انســانی و مهارتهــای 

آنهــا برداریــم.

ــرای  ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــن ب ــی همچنی طباطبای
ــه  ــی و مقول ــای ســهامی زراع ــی محصــوالت شــرکت ه معرف
ــادآور  ــی انجــام شــده اســت ی برندینــگ، فعالیــت هــای خوب
ــوالت  ــی محص ــایی و معرف ــرای شناس ــزا« ب ــد »س ــد: برن ش
ــان بخشــی  ــا هــدف اطمین ــی، ب ــای ســهامی زراع شــرکت ه
ــت. ــده اس ــاب ش ــوالت انتخ ــن محص ــده ای ــرف کنن ــه مص ب

وی در خاتمــه بــه توســعه گلخانــه هــای ســبزی و صیفــی 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــی اش ــهامی زراع ــای س ــرکت ه در ش
ــود دارد  ــه وج ــه در وزارتخان ــدی ک ــگاه جدی ــا ن ــم ب امیدواری
ــرداری، شــرکت هــای ســهامی  و تقویــت نظــام هــای بهــره ب
زراعــی و همــکاری بــا شــرکت ســهامی فعالیــت هــای 
کشــاورزی و غیــر کشــاورزی بتوانیــم گام هــای موثر و روشــنی 

ــم. ــاری برداری ــال ج را در س
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شامره 233

خرداد 1400

جایزه صنعت روابط عمومی برتر ایران به روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، اعطا شد.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
ــای  ــائل و چالش ه ــی مس ــداد بررس ــن رخ ــگاه(، در پنجمی ــران )پ ــیر ای ــع ش صنای
روابــط عمومــی و بــا حضــور دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، رئیــس انجمــن 
ــس  ــی و رئی ــط عموم ــان رواب ــن متخصص ــس انجم ــران، رئی ــی ای ــط عموم رواب
ــران  ــر ای ــی برت ــط عموم ــت رواب ــوح صنع ــی، ل ــط عموم ــی رواب ــن الملل ــن بی انجم
بــه حمیدرضــا طهماســبی پــور مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 

ــران، اهــدا شــد. ــع شــیر ای صنای

 ایــن مراســم بــا حضــور مدیــران و متخصصــان روابــط عمومــی کشــور در مرکــز همایــش  هــای 
ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد .

 قربانعلــی تنــگ شــیر دبیــر اجرایــی ایــن رویــداد بــا اشــاره بــا حجــم قابــل توجــه آثــار 
ارســال شــده و رقابــت دوشــادوش حــوزه روابــط عمومــی  هــای سراســر کشــور افــزود: در ایــن 
ــه داوری  ــش ب ــور در 14 بخ ــر کش ــی سراس ــط عموم ــالی از 11۳ رواب ــار ارس ــم 1۷00 آث مراس

گذاشــته شــد.

ــر  ــر در ه ــر برت ــک اث ــرد یکســاله از ی ــا بررســی عملک ــت ب ــن رقاب ــزود: در ای ــگ شــیر اف  تن
ــری  ــد، دربرگی ــای برن ــانی، اعت ــاع رس ــی، اط ــزی، اثربخش ــت، برنامه ری ــه در خاقی ــش، ک بخ

ــد. ــر ش ــی و… تقدی ــئولیت اجتماع ــب، مس مخاط

ــارات و  ــش انتش ــران در بخ ــیر ای ــع ش ــرکت صنای ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم  رواب
ــد. ــناخته ش ــران ش ــی ای ــط عموم ــت رواب ــر صنع ــر برت ــا اث رویداده

ــوالد،  ــت ف ــرژی، صنع ــت و ان ــوزه نف ــور در ح ــر کش ــای سراس ــی ه ــط عموم ــور رواب  حض
ــع  ــن، صنای ــیمان، راه آه ــی، س ــن اجتماع ــذاری تامی ــرمایه گ ــرکت س ــک، ش ــیمی، بان پتروش

ــود. ــت ب ــن رقاب ــه در ای ــل توج ــکات قاب ــی از ن ــش خصوص ــی و بخ غذای

 رونمایی از ۳ کتاب در حوزه روابط عمومی نیز از رویدادهای جنبی این مراسم بود.

در پنجمین رخداد بررسی مسائل صنعت روابط عمومی 

ایران، در میان ۱۱۳ شرکت؛

نشان »روابط عمومی برتر ایران« به »پگاه« اعطا شد
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زخم های عمیق خشکسالیزخم های عمیق خشکسالی

 در خراسان شمالی در خراسان شمالی

  

1۷ خرداد 1400

کاهــش 50 درصــدی میانگیــن بــارش بــاران در خراســان شــمالی 
در هشــت مــاه ســال زراعــی جــاری کــه منجــر بــه نفــوذ خشکســالی 
ــاحت دو  ــتره مس ــد از گس ــدود 59 درص ــدید در ح ــا ش ــف ت خفی
میلیــون و 800هــزار هکتــار ایــن اســتان شــد و پیــش بینــی تــداوم 
ــزوالت جــوی در ماه هــای آینــده، زخــم خشکســالی  ــد کاهــش ن رون

ــرد. ــر ک ــه عمیق ت ــن خط را در ای

کاج پــرس، بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل هواشناســی 
خراســان شــمالی حــدود 59 درصــد از پهنــه ایــن اســتان دو 
میلیــون و 800 هــزار هکتــاری واقــع در شــمال شــرق کشــور درگیــر 
ــر  ــه ب ــوری ک ــه ط ــده اســت ب ــن پدی ــر ای ــالی و تحــت تاثی خشکس
اســاس شــاخص اس.پــی.آی )شاخص بارش استاندارد شــده( در بــازه 
ــی از  ــش از نیم ــته، بی ــال گذش ــاه س ــفند م ــان اس ــا پای ــاله ت 10 س

ــرار دارد. ــالی ق ــر خشکس ــت تاثی ــتان تح ــاحت اس مس

ــالی  ــر خشکس ــتان درگی ــتره اس ــد از گس ــون 1۳.1 درص ــم اکن ه
بســیار شــدید، 1۳.9 درصــد تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید، 16.1 
درصــد خشکســالی متوســط و 15.6 درصــد خشکســالی خفیــف 
ــور  ــرق کش ــه شمالش ــن خط ــتان ای ــت شهرس ــن هش دارد و در بی
قطــب کشــاورزی  عنــوان  بــه  مانــه وســملقان  شهرســتان های 
ــس از آن  ــالی را دارد و پ ــر از خشکس ــت تاثی ــه تح ــترین پهن بیش
شهرســتان اســفراین و راز و جــرگان درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند.

بررســی ها نشــان می دهــد کــه خشکســالی اســتان خراســان 
ــی در حــدود ۳00 روســتا  ــث ایجــاد تنــش آب ــا باع ــه تنه شــمالی ن
ــا 20 درصــد از حجــم  ــه حــدود 15 ت ــرد ک ــد شــهر ایجــاد ک و چن
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ــن خطــه  ــزارع کشــاورزی ای ــه نیمــی از م ــه طــوری ک ــز کاهــش داد ب ــا را نی آبدهــی قنات ه
ــره  ــز در زم ــتان نی ــن اس ــت ای ــت از 11 دش ــت دش ــکاند و هش ــز خش ــور را نی ــمال کش ش
دشــت های بحرانــی قــرار گرفتنــد و بــا تــداوم ایــن رونــد احتمــال قطعــی آب نیــز در کنــار 

ــد شــد. ــرار خواه ــکار دم دســتی تک ــوان راه ــه عن ــرق در اســتان ب خاموشــی ب

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در ایــن ارتبــاط گفــت: امســال 
146 هــزار هکتــار گنــدم در اراضــی اســتان کشــت شــد کــه از ایــن میــزان 98 هــزار 
هکتــار دیــم و 48هــزار هکتــار آن اراضــی آبــی اســت کــه بــا کاهــش نــزوالت جــوی، 
50 درصــد از اراضــی ســطح زیــر کشــت گنــدم دیــم 100 درصــد از بیــن رفــت و 

ــه نصــف کاهــش  ــد 50 درصــد از کشــتزارهای مابقــی هــم ب ــان عملکــرد تولی راندم
یافــت بــه طــوری کــه خســارت همیــن بخــش بــا احتســاب قیمــت روز گنــدم هــر کیلوگــرم 

ــال می رســد. ــال حــدود چهــار هــزار میلیــارد ری 50 هــزار ری

 دکتــر عبــداهلل یوســفی در گفــت و گویــی افــزود: عــاوه برخســارت ناشــی از خشکســالی 
ــزوالت  ــه دلیــل کــم آبــی و کاهــش ن ــر دیمزارهــا، در کشــتزارهای آبــی گنــدم نیــز ب ب

ــد پیــش بینــی شــده اســت و در مجمــوع  جــوی حــدود ۳0 درصــد کــم شــدن تولی
ــن  ــدم در ای ــد گن ــزان تولی ــل می ــه در ســال جــاری حداق ــی می شــود ک پیــش بین

اســتان حــدود 100هــزار تــن کمتــر از ســال قبــل برســد.

وی میــزان تولیــد گنــدم دیــم و آبــی اســتان را در ســال گذشــته 266 هــزار تــن 
ــی  ــال زراع ــدات در س ــن تولی ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــام ک اع

جــاری بــه حــدود 180 هــزار تــن برســد.

* جوالن آفات پشت پرده خشکسالی

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی جــوالن آفــات در محصــوالت کشــاورزی 
را از دیگــر مشــکات ناشــی از خشکســالی در اراضــی ایــن اســتان اعــام کــرد و گفــت: پیدایــش 
طغیــان برخــی آفــات و بیماریهــای گیاهــی در ســطح باغــات و کشــتزارهای خراســان شــمالی از 

دیگــر پیامدهــای زیانبــار خشکســالی اســت.

وی کاهــش تولیــد علوفــه در مراتــع اســتان روی آوری دامــداران بــه تغذیــه دســتی، افزایــش 
ــا قیمــت پاییــن دامهــای ســبک را از  ــگام و ب ــروش زودهن قیمــت نهاده هــای دامــی و حتــی ف
پدیده هــای دیگــر ناشــی از خشکســالی در ایــن اســتان بــرای ســال زراعــی جــاری اعــام کــرد.

ــد کنســانتره از  ــرای تولی ــران خســارت خشکســالی ســهمیه ســبوس ب ــرای جب ــت: ب وی گف
خــارج از اســتان بــه میــزان 900 تــن و جــو بــه میــزان چهــار هــزار و 269 تــن اختصــاص یافــت 
و بــا ارایــه بیمــه فراگیــر بــرای محصــوالت باغــی بــرای جبــران بخشــی از خســارت های ناشــی از 
خشکســالی در دســتور کار قــرار گرفــت. یوســفی گفــت: اجــرای عملیــات بیابــان زدایــی، قــرق 
ــامانه های  ــاماندهی س ــع داری و س ــای مرت ــاد طرح ه ــرداران، ایج ــره ب ــه به ــاز علوف ــن نی و تامی
ــاری عمومــی، خــط  ــوات، ایجــاد کانال هــای آبی ــی قن ــا، الیروب چــرای دام، بهســازی چشــمه ه
انتقــال آب بــا لولــه، مرمــت بند هــای انحرافــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه منظــور کاهــش 

خســارت بــه کشــاورزان در حــال انجــام اســت.

* ممنوعیت کشت برنج

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت: بــه دلیــل کاهــش 54 درصــدی 
بارندگــی در ســال زراعــی جــاری و نفــوذ خشکســالی، اراضــی زیــر کشــت برنــج در ایــن اســتان 

بــه یــک ســوم ســنوات گذشــته کاهــش یافــت.

یوســفی اظهــار داشــت: براســاس آمــار رســمی در ســنوات گذشــته 2 تــا 2 هــزار و 500هکتــار 
از اراضــی زراعــی اســتان خراســان شــمالی زیــر کشــت برنــج قــرار داشــت کــه در ســال زراعــی 
جــاری ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول آب بــر بــه ۷50 هکتــار کاهــش یافــت. وی اضافــه کــرد: 
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ــا در روســتاهای شــیرین  ــج صرف در ســال زراعــی جــاری کشــت برن
ــتان  ــرب اس ــملقان در غ ــه و س ــتان مان ــاد شهرس ــد آب دره و محم
خراســان شــمالی کــه در پاییــن دســت ســد شــیرین دره واقــع شــدند 
ــد،  ــری دارن ــج مشــکل کمت ــرای کشــت برن ــن آب ب و از لحــاظ تامی
انجــام می شــود. رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خراســان 
شــمالی بــه کشــاورزان برنجــکار ســایر مناطــق اســتان توصیــه کــرد تا 
بــه دلیــل کــم آبــی از کشــت ایــن محصــول پــرآب طلــب خــودداری 
کننــد و بــه جــای آن ســایر محصــول کــم آب بــر شــامل لوبیــا قرمــز 
ــر هزینــه  و یونجــه بکارنــد.وی اظهــار داشــت: کشــت لوبیــا عــاوه ب
پاییــن و درآمــد بیشــتر بــرای کشــاورزان، از لحــاظ فنــی بــه حفــظ 
ســاختمان خــاک کمــک و بــرای ســنوات آینــده کشــت محصــول را 

ــد. ــر می کن ــان ت آس

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی یونجــه کاری 
را دیگــر محصــول جایگزیــن برنــج در خراســان شــمالی اعــام کــرد 
و اظهــار داشــت: اگــر یونجــه بــه صــورت مکانیــزه کشــت شــود بــه 
دلیــل برداشــت محصــول در چنــد نوبــت درآمدزایــی بیشــتری نیــز 

بــرای کشــاورزان بــه همــراه دارد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت: امســال 
ــت  ــه عل ــی ســفره های زیرزمینــی هشــت دشــت اســتان ب ــع آب مناب
کاهــش نــزوالت جــوی و برداشــت بی رویــه آب در شــرایط ممنوعــه 

و بحرانــی قــرار گرفــت.

ــل مرتضــوی مجمــوع دشــت های اســتان را 11 دشــت  ســید عقی
ــارش ســاالنه در خراســان شــمالی  عنــوان کــرد و گفــت: میانگیــن ب
ــل  ــال های قب ــبت س ــه نس ــزان ب ــن می ــه ای ــت ک ــر اس 260 میلیمت
ــی ســابقه اســت. ــر ب ــه در ســال های اخی ــادی داشــته ک کاهــش زی

وی تصریــح کــرد: تغییــر اقلیــم و برداشــت آب از ســفره ها و 
آبخوان هــای زیرزمینــی باعــث شــده اســت کــه هشــت دشــت اســتان 
در وضعیــت نامناســبی از نظــر ذخائــر آبــی قــرار گیــرد و بــه همیــن 
ــه  ــا ب ــد در آنه ــرداری و برداشــت جدی ــه توســعه بهره ب ــل هرگون دلی

ــع آبــی ممنــوع شــده اســت. ــه مناب منظــور تعــادل بخشــی ب

ــزود: دشــت های شــیروان-فاروج، اســفراین، جاجــرم،  مرتضــوی اف
صفــی آبــاد، بجنــورد، ســملقان، شــوقان و ربــاط اکنــون در وضعیــت 
بحرانــی قــرار دارنــد و اثــرات و تبعــات کاهــش آب زیــر زمینــی بــه 
ــت ها  ــن دش ــت آب در ای ــر کیفی ــا تغیی ــن و ی ــت زمی ــورت نشس ص
نمــود پیــدا کــرده اســت. مرتضــوی بــدون اشــاره بــه میــزان آبــی کــه 
ــه  ــت: مقابل ــه صــورت غیرمجــاز در اســتان برداشــت می شــود، گف ب
بــا برداشــت های غیرمجــاز، احیــای دشــت های بحرانــی و مهــار 
ــا  ــم ب ــم و ســعی می کنی ــی مدنظــر داری ســیاب را در شــرایط کنون

ــم. ــت کنی ــتان را مدیری ــا آب اس ــن طرح ه اجــرای ای

وی میــزان کل ذخایــر آبــی اســتان را 990 میلیــون متــر مکعــب 
عنــوان و بیــان کــرد: از ایــن میــزان 8۷4 میلیــون متــر مکعــب بــرای 
ــرف  ــت مص ــب در صنع ــر مکع ــون مت ــدود 21 میلی ــاورزی و ح کش

می شــود.

ــه داد:  ــمالی ادام ــان ش ــه ای خراس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
کشــاورزی محــور توســعه اســتان را تشــکیل می دهــد و بخــش 
زیــادی از ذخایــر آبــی در ایــن بخــش مصــرف می شــود و از آنجایــی 
ــتر  ــی بیش ــتغالزایی و درآمدزای ــت در اش ــادی صنع ــازده اقتص ــه ب ک
اســت بایــد در سیاســتگذاری اســتان تجدیدنظــر کــرد و آب اســتان را 

در صنعــت و تولیــد مصــرف کــرد.
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شامره 233

خرداد 1400

* مرگ قنات ها

ــش  ــز از کاه ــمالی نی ــان ش ــه ای خراس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــت: طــی بررســی های صــورت  ــر داد و گف ــای اســتان خب ــی قنات ه آبده
گرفتــه حجــم تخلیــه آب از قنات هــای اســتان در ســال گذشــته ۷6 
میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 98، 86 میلیــون متــر 
مکعــب بــوده اســت. ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: در بررســی های صــورت 
گرفتــه میــزان تخلیــه آب از قنات هــای اســتان 10 میلیــون متــر مکعــب 
کاهــش یافتــه و میــزان آبدهــی آن هــا نســبت بــه دوره قبــل 12 درصــد 

ــد. ــان می ده ــش نش کاه

* شناسایی چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز

ــه  ــج حلق ــزار و پن ــداد 4 ه مرتضــوی اظهارداشــت: در حــال حاضــر تع
ــع  ــن مناب ــه از ای چــاه غیرمجــاز آب در اســتان شناســایی شــده اســت ک
ــه در  ــوری ک ــه ط ــود ب ــب آب برداشــت می ش ــون مترمکع ــی، ۳6 میلی آب
مجمــوع یکهــزار و 6۷5 حلقــه چــاه غیرمجــاز کشــاورزی نیــز در اســتان 
ــون  ــدود 150 میلی ــت ح ــا، از برداش ــن چاهه ــب ای ــد و پلم ــدود ش مس
ــه  ــی صرف ــع زیرزمین ــرف مناب ــده و در مص ــری ش ــب آب جلوگی مترمکع

ــی شــده اســت. جوی

ــا 15  ــاز 10 ت ــر مج ــت غی ــا برداش ــاالنه ب ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــا ای ــود، ام ــته می ش ــتان کاس ــع آب اس ــب از مناب ــون مترمکع میلی
مشــکل همچنــان وجــود دارد و بایــد کشــاورزان مصــرف آب را مدیریــت 

ــد. کنن

وی بــا بیــان ایــن کــه بــا اجــرای تعدیــل برداشــت از آب چاه هــای دارای 
ــال می شــود  ــد اعم ــان تمدی ــا در زم ــزان برداشــت در پروانه ه ــه، می پروان
ــر شــده  ــا کــه در دهه هــای پیــش حف ــا 60 درصــد از چاه ه گفــت: 50 ت
و پروانــه دریافــت کــرده انــد، مشــمول اعمــال محدودیــت در برداشــت از 

منابــع زیــر زمینــی شــوند.

* چالش آب برای ۱7۰ هزار روستایی

ــان  ــاب خراس ــرکت آب و فاض ــعه آب ش ــرداری و توس ــاون بهره ب مع
شــمالی گفــت: اکنــون 265روســتای ایــن اســتان بــا جمعیــت 1۷0 هــزار 
ــرای مصــارف  ــه دلیــل کاهــش بارندگــی و افزایــش میــزان آب ب نفــری ب

ــا تنــش آبــی مواجــه شــدند. غیــر شــرب ب

رضــا عطایــی افــزود: اگرچــه آمــار روســتاهای دارای تنــش آبــی در ســال 
جــاری نســبت بــه ســال گذشــته بــا کاهــش 15 درصــدی مواجــه اســت، 
ــی  ــا تنــش آب ــا فرارســیدن فصــل گرم ــی پیــش بینــی می شــود کــه ب ول

نیــز در روســتاهای اســتان افزایــش یابــد.

بــه گفتــه وی 841 روســتای دارای ســکنه در خراســان شــمالی وجــود 
دارد کــه 689 روســتای بــاالی 20 خانــوار تحــت پوشــش خدمــات شــرکت 

آب و فاضــاب اســتان هســتند.

وی بــا بیــان ایــن کــه کاهــش بارندگی هــا تاثیــر زیــادی در تامیــن آب 
شــرب شــهری و روســتایی دارد گفــت: تاکنــون تنــش آبــی قابــل ماحظــه 

ای در 24 شــهر اســتان خراســان شــمالی وجــود نــدارد.

ــی  ــر آب ــزان ذخای ــر می ــی ب ــش بارندگ ــر کاه ــریح تاثی ــا تش ــی ب عطای
ــر ایــن کــه کاهــش ذخیــره مخــازن  ــزود: کاهــش بارندگی هــا عــاوه ب اف

ــد. ــه می کن ــر مواج ــا خط ــا را ب ــی دارد و آنه ــهرها را درپ ش
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وی خاطرنشــان کــرد: آب شــرب ســه شهرســتان بجنــورد اســفراین و شــیروان از 
ســدها تامیــن می شــود و پیــش بینــی شــده تابســتان امســال مشــکلی بــرای تامیــن 
آب نداشــته باشــیم بــا ایــن حــال اگــر هــم چنــان کاهــش بارندگی هــا تــدوام داشــته 

باشــد ممکــن اســت ایــن شــهرها هــم بــا مشــکل مواجــه شــوند.

مهــدی کمالــی اظهــار داشــت: ایــن میــزان بارندگــی در مــدت مشــابه ســال آبــی 
ــتزارها و  ــرای کش ــوب ب ــا مطل ــزان بارش ه ــه می ــود ک ــر ب ــی مت ــته 2۷۷.9میل گذش

ــود. ــی مطلــوب ب ــع آب همچنیــن مناب

وی افــزود: میــزان بارندگــی در مــدت مشــابه دوره آمــاری بلندمــدت 2۳4.۳ میلــی 
ــی  ــال آب ــا در س ــزان بارندگی ه ــاس می ــن اس ــر ای ــه ب ــده اســت ک ــزارش ش ــر گ مت

جــاری نســبت بــه دوره آمــاری بلندمــدت ۳8.۷ درصــد کاهــش دارد.

ــر  ــی مت ــی 26۷.4 میل ــال آب ــتان در س ــی در اس ــن بارندگ ــت: میانگی ــی گف کمال
اســت کــه تاکنــون در ســال آبــی جــاری 5۳.8 درصــد از ایــن رقــم محقق شــده اســت.  
وی خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال آبــی جــاری، بارندگــی موثــر و قابــل توجهــی 

پیــش بینــی نشــده اســت از ایــن رو شــاهد اثــرات خشکســالی خواهیــم بــود.

* اختصاص اعتبار برای جبران خسارت

معــاون دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه پدیــده 
ــت  ــرده اس ــادی وارد ک ــارت زی ــتان خس ــن اس ــه ای ــاری ب ــال ج ــالی در س خشکس
ــده در دســت بررســی و جمــع  ــن پدی ــار خســارت ای ــزان آم ــون می گفــت: هــم اکن

آوری اســت.

ــتان  ــن اس ــارت در ای ــران خس ــی از جب ــرای بخش ــزود: ب ــان زاده اف ــادق رمض ص
220میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص یافــت کــه ایــن میــزان اعتبــار بــرای تامیــن آب 
ــه شــهر بجنــورد و روســتاهایی  شــرب و تقویــت خــط انتقــال از ســد شــیرین دره ب
کــه قــرار اســت کــه از ایــن محــل تامیــن شــود اختصــاص یافــت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــری  موضــوع خشکســالی در تمــام جلســه های ســتاد بحــران اســتان مطــرح و پیگی
می شــود اظهــار داشــت: ایــن اســتان چندیــن ســال اســت کــه بــا خشکســالی درگیــر 
ــمالی از  ــان ش ــتان خراس ــده شــدیدتر شــده اســت. اس ــن پدی ــا امســال ای اســت ام
ــاران  لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه معتــدل کوهســتانی واقــع اســت کــه میانگیــن ب
ــر  ــار اراضــی زی ــزار هکت ــر می رســد و حــدود ۳44 ه ســاالنه آن حــدود 240 میلمت
ــوالت  ــن محص ــون ت ــک میلی ــر ی ــزون ب ــد اف ــا تولی ــی دارد ب ــی و زراع ــت باغ کش
ــن  ــاورزی ای ــش کش ــرداری بخ ــره ب ــر به ــزار نف ــت و 82 ه ــی اس ــاورزی و باغ کش

ــوند. ــوب می ش ــتان محس اس
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شامره 233

خرداد 1400

نجات فالمینگوها از خشکی بختگاننجات فالمینگوها از خشکی بختگان
 

1400/۳/1۷

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه همــه اقدامــات 
بــه صــورت فــوری بــرای نجــات فامینگوهــا انجــام شــده اســت گفــت: درایــن زمینــه 
اطــاع رســانی انجــام گرفــت، مــردم محلــی در نجــات فامینگوهــا مشــارکت داشــتند و 

فامینگوهــا در خشــکی تــاالب بختــگان آســیب جــدی ندیدنــد. 

حمیــد ظهرابــی بــه مناســبت هفتــه محیــط زیســت در گفــت و گــوی از راه دور بــا 
خبرنــگاران، آســیب های ناشــی از خشکســالی و کــم آبــی در مناطــق زیســت محیطــی 
را تشــریح کــرد و ابــراز داشــت: در راســتای نجــات فامینگوهــا بــرای انتقــال آب اقــدام 
ــال و مجــرای انتقــال آب از 2 کیلومتــری حفــر شــد، برخــی شــبانه بــرای  گردیــد، کان
انتقــال آب اقــدام کردنــد، چاه هــای آب کشــاورزی منطقــه اجــاره شــد و 5 کیلومتــر لولــه 
ــی  ــه نزدیــک فامینگوهــا صــورت گرفــت، مهاجرت های ــم و انتقــال آب ب گــذاری کردی

هــم انجــام گرفــت و در مســیر مهاجــرت هــم بخشــی از آب تامیــن گردیــد.

ــب کلنــی فامینگوهــا مهاجــرت انجــام  ــی خاطــر نشــان کــرد: اکنــون در اغل ظهراب
ــه را  ــا منطق ــه جوجه ه ــد هم ــی بای ــاهدات و دوره زمان ــاس مش ــر اس ــت، ب ــده اس ش
ــتیم و  ــادی نداش ــر زی ــرگ و می ــا م ــدام از کلنی ه ــچ ک ــند، در هی ــرده باش ــرک ک ت
مــدام منطقــه تحــت پایــش اســت. امیــد اســت بــا تامیــن حقابــه و حفاظــت اصولــی از 

ــد. ــته باش ــداوم داش ــت ت ــدگان محافظ پرن

وی در بــاره انتقــال آب از ســد نرگســی بــه تــاالب پریشــان گفــت: ایــن طــرح مــورد 
تاییــد قــرار گرفتــه و دانشــگاه شــیراز ایــن انتقــال آب را بــدون زیــان و آســیب توصیــف 
ــیب های  ــورد آس ــت در م ــط زیس ــتداران محی ــه دوس ــن رو دغدغ ــت و از ای ــرده اس ک

انتقــال آب بــه ایــن تــاالب برطــرف شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه بیشــتر تاالبهــای فــارس خشــک شــدند گفــت: خشــکی تاالبهــا  وی ب
در ســالهای آینــده اثــرات بیشــتری روی محیــط زیســت می گــذارد، دو تــاالب طشــک 
و بختــگان بشــدت در حــال خشــک شــدن اســت و توده هــای گــرد و غبــار در ایــن دو 

تــاالب مشــهود اســت ایــن شــروع آســیب جــدی بــه شــرق فــارس اســت.

بــه گفتــه وی: فقــط دریاچــه هفــت بــرم ۷0 درصــد آب دارد بقیــه تاالبهــا آبــی ناچیــز 
کمتــر از 5 درصــد دارنــد، دریاچــه مهارلــو خیلــی کــم بــا ورود فاضــاب آب دارد، بقیــه 
ــده  ــالهای آین ــوند در س ــک ش ــه خش ــا ک ــن تاالبه ــتند، ای ــک هس ــل خش ــا کام تاالبه
اثــرات بیشــتری روی محیــط زیســت می گذارنــد، ایــن شــروع آســیب جــدی بــه شــرق 
ــر ســر زیســت  ــن آســیب ها چــه ب ــخ ثبــت خواهــد شــد کــه ای ــارس اســت. در تاری ف

بــوم منطقــه خواهــد آورد.

ــردم  ــرد: الزم اســت م ــه ک ــارس اضاف ــط زیســت اســتان ف ــر کل حفاظــت محی مدی
ــا نشــوند  ــی کــه تاالبهــا احی ــای تاالبهــا مشــارکت داشــته باشــند، در صورت ــرای احی ب
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اثــرات آن در بخــش کشــاورزی و زیســتگاهها و ســکونتگاه های انســانی نفــوذ 
ــم  ــاد مه ــاالب زی ــا ت ــتن ب ــه داش ــد، فاصل ــارت می کن ــار خس ــد و آن را دچ می کن
نیســت، تاالبهــا بــه کانــون گــرد و غبــار تبدیــل می شــوند، امســال شــاهد عبــور گــرد 
ــن اســت  ــی ممک ــم، حت ــا بودی ــن تاالبه ــیراز ناشــی از خشــکی همی ــار روی ش و غب
ــد کــه  ــد بپذیرن ــه شــوند، پــس همــگان بای ــه تخلی ــور ب برخــی از ســکونتگاه ها مجب

ــدام شــود. ــد اق ــرای احیــای تاالبهــا بای ب

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس، طاعــون نشــخوار کننــدگان در 
ــا دفــع بهداشــتی  مناطــق زیســت محیطــی را کامــا مهــار شــده دانســت و گفــت: ب
الشــه ها و جــدا ســازی دام هــای بومــی از حیــات وحــش ایــن موضــوع کامــا تحــت 
پایــش اســت.با تامیــن آب و علوفــه در مناطــق زیســت محیطــی ســعی شــده آســیب ها 

بــه حــد اقــل برســد،

آتش سوزی در مناطق زیست محیطی

ــوزی در  ــش س ــورد آت ــاری 2۳ م ــال ج ــول س ــت: در ط ــان داش ــن بی وی همچنی
مناطــق زیســت محیطــی داشــتیم در مناطــق حفاظــت شــده، یکــی دو آتــش ســوزی 
ــت و 1۷00  ــاعت اس ــوادث 5 س ــن ح ــش در ای ــن پای ــد، میانگی ــزرگ بودن ــبتا ب نس
ــرای پایــش  ــی ب ــع مال ــع و مناطــق دچــار آســیب شــدند. تامیــن مناب ــار از مرات هکت
ــن  ــوز در ای ــا هن ــم پیگیری ه ــی رغ ــه عل ــت ک ــی اس ــوع مهم ــوزی ها موض ــش س آت
ــه ایــن موضــوع  ــی ب ــا کنــون ریال ــا مشــکاتی مواجــه هســتیم. متاســفانه ت حــوزه ب

ــن شــده اســت. ــا تامی ــع جــاری هزینه ه ــه مناب ــا فشــار ب ــه و ب اختصــاص نیافت

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس اضافــه کــرد: بــر اســاس قانــون، 
ســازمان جنگل هــا و منابــع طبیعــی مســوول پایــش آتــش ســوزی ها اســت در حالــی 
کــه 10 درصــد از منابــع طبیعــی در اختیــار محیــط زیســت اســت و ارزش باالیــی در 
پوشــش گیاهــی دارد و الزم اســت بــه محیــط زیســت هــم اعتبــارات پایــش و مهــار 

ــد. آتــش ســوزی ها اختصــاص یاب

ــار از اراضــی محیــط زیســت ســال  ــان اینکــه ۷44 هکت ــا بی ــن ب ــی همچنی ظهراب
گذشــته از دســت ســودجویان بــاز پــس گرفتــه شــده اســت گفــت: در حالــی کــه ایــن 
آمــار 9۷ هکتــار در ســال 98 بــود کــه رفــع تصــرف شــد، در ســال گذشــته ایــن رقــم 
رفــع تصــرف بــی ســابقه بــوده اســت امســال هــم تــا کنــون ۷5 هکتــار از عرصه هــای 

زیســت محیطــی رفــع تصــرف شــده اســت.

ــرای  هفتــه محیــط زیســت از 14 خــرداد مــاه آغــاز شــده و برنامه هــای نمادیــن ب
ــاالب و  ــود. ت ــزار می ش ــه برگ ــول هفت ــت در ط ــط زیس ــهای محی ــت ارزش پاسداش
ــر آب زیســتگاه  ــارس در ســال های پ ــن دریاچــه اســتان ف ــگان بزرگتری دریاچــه بخت
ــی و  ــک، مرغاب ــی، آب چلی ــر دریای ــا، کبوت ــو، درن ــد فامینگ ــی مانن زمســتانه پرندگان
غــاز اســت کــه از روســیه و دشــت های ســیبری بــه ایــران مهاجــرت می کننــد. ایــن 
ــرار دارد  ــارس ق ــری شــرق شــیراز در اســتان ف ــه 220 کیلومت ــه در فاصل دریاچــه ک
ــر بســزایی  ــز تأثی ــط زیســت شهرســتان های اطــراف نی ــظ بوم ســاختار و محی در حف
ــر  ــر اث ــال ب ــه امس ــی ک ــود و در حال ــک ب ــًا خش ــته کام ــال های گذش دارد و در س
ــه  ــم ب ــاز ه ــوال ب ــتان معم ــای تابس ــا در گرم ــد ام ــری ش ــاری آبگی ــای به بارش ه

ــد. ــکی می گرای ــمتی خش س
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شامره 233

خرداد 1400

شرکت بازرگانی دولتی بیش از نیمی از طلب شرکت بازرگانی دولتی بیش از نیمی از طلب 
کلزا کاران را پرداخت نکردهکلزا کاران را پرداخت نکرده

1400/۳/29

ــه شــرکت  ــان اینک ــا بی ــی کشــاورزی کشــور ب ــس نظــام صنف  رئی
بازرگانــی دولتــی بیــش از نیمــی از طلــب کلــزا کاران بــه ارزش 550 
ــدام منجــر  ــن اق ــان را پرداخــت نکــرده اســت گفــت: ای ــارد توم میلی
بــه تاخیــر در کشــت ســایر محصــوالت زراعــی شــده زیــرا ســرمایه در 

گــردش ایــن کشــاورزان دســت دولــت اســت.

محمــد شــفیع ملــک زاده رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی کشــور 
در گفتگویــی اظهــار کــرد: امســال بــا توجــه بــه اینکــه شــورای قیمــت 
گــذاری محصــوالت کشــاورزی در کمیتــه ای 9 نفــره تشــکیل و 
ــن  ــر ای ــا ب ــت ت ــذاری شــگل گرف ــرای قیمــت گ اصــاح ســاختاری ب

ــه واقعیــت شــود. ــک ب ــن محصــوالت نزدی اســاس قیمــت ای

وی بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده تولیــد هــر کیلوگــرم کلــزا 
ــق  ــل تواف ــا از قب ــت ام ــان اس ــزار و 500 توم ــر از 12 ه ــون باالت اکن
شــده کــه 11 هــزار تومــان از کشــاورزان خریــداری شــد افــزود: بــرای 
خریــد ایــن محصــوالت بخــش خصوصــی بــه خوبــی وارد عمــل شــد و 
کل پــول کشــاورزان را بــه موقــع پرداخــت کــرد امــا مقــدار پولــی کــه 
از طریــق شــرکت بازرگانــی دولتــی بایــد پرداخــت می شــد بــا تاخیــر 

همــراه اســت.

رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی کشــور ادامــه داد: یــک مــاه اســت 
ــی  ــد تضمین ــول خری ــت پ ــال باب ــک ری ــی، ی ــن شــرکت دولت ــه ای ک
کلــزا پرداخــت نکــرده و طلــب کلــزاکاران باقــی مانــده اســت درحالــی 
کــه بایــد بــه صــورت نقــد و حداکثــر تــا یــک هفتــه بعــد از تحویــل 

ــد. ــت می ش پرداخ

شــفیع ملــک زاده گفــت: درحالــی کــه بیــش از 4 میلیــون تــن بــه 
ــد  ــزان خری ــد و می ــر تولی ــم حداکث ــاز داری ــزا نی ــد کل ــی مانن محصول
ــن  ــد ای ــرای خری ــا ب ــد ام ــن می رس ــزار ت ــه ۳00 ه ــی آن ب ضمین

ــم. ــز مشــکل داری ــزان محصــول نی می

شــفیع ملــک زاده بــا بیــان اینکــه یکــی از مهــم 
تریــن حمایت هایــی کــه الزم اســت از بخــش 
ــع  ــه موق ــت ب ــن پرداخ ــود همی ــام ش ــد انج تولی
پــول کشــاورزان اســت گفــت: مطالبات کشــاورزان 
در واقــع ســرمایه در گــردش آنهــا اســت تــا بــرای 
ــویا و ذرت  ــد س ــری مانن ــوالت دیگ ــت محص کش
اســتفاده شــود و تعلــل دولــت باعــث اختــال در 

ــود. ــد می ش ــد تولی رون

ــد  ــت بای ــه دول ــی ک ــرد: کل پول ــح ک وی تصری
بابــت خریــد تضمینــی کلــزا پرداخــت کنــد هــزار 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــان اســت ک ــارد توم و 100 میلی

ــر از نیمــی از آن پرداخــت شــده اســت. کمت

ملــک زاده گفــت: نظــام صنفــی، تشــکل ها 
ــاورزان را  ــت، کش ــاز کش ــل از آغ ــه قب و وزارتخان
کاشــت کلــزا و دانه هــای روغنــی تشــویق کردیــم 
ــاورزان  ــول کش ــت پ ــان پرداخ ــه زم ــال ک ــا ح ام
مشــاهده  شــکل  ایــن  بــه  مشــکاتی  اســت 
می شــود، امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
ــد شــد. ــدار نخواه ــد پای ــه تولی حــرکات منجــر ب

فشــار  تحــت  داشت:کشــاورزان  اظهــار  وی 
افزایــش هزینه هــای تولیــد هســتند و قیمــت 
ــاورزی در  ــین آالت کش ــد و ماش ــای تولی نهاده ه
ــش  ــا 800 درصــد افزای ــا ۷00 ت ــوارد ت برخــی م

ــت. ــه اس یافت

ایــن مقــام مســئول گفــت: در ســال جــاری کــه 
بــه دلیــل خشکســالی کمبــود علوفــه نیــز وجــود 
ــود و  ــان ش ــه زارع ــتری ب ــه بیش ــد توج دارد بای

ــع پیــش روی تولیــد آنهــا رفــع شــود. موان



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 233

خرداد 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

22

 1400 /0۳ /۳0

مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات فنی و کشــاورزی 
ــی  ــرغ بوم ــرورش م ــرح پ ــرای ط ــا از اج ــی ه تعاون
خانگــی در تعاونــی هــای روســتایی بــه ویــژه تعاونــی 
ــزی  ــازمان مرک ــارت س ــت نظ ــان تح ــتایی زن روس

ــر داد. ــران خب تعــاون روســتایی ای

محســن تواضــع،  ضمــن اعــام ایــن خبر گفــت: در 
ســال هــای اخیــر تــاش هــای جهــاد کشــاورزی بــه 
منظــور حفــظ نژادهــای بومــی از طریــق اصاحــات 
ژنتیکــی، فنــاوری تولیــد جوجــه هــای بومــی و تخــم 
مــرغ  هــای نطفــه دار محلــی کمــک هــای شــایانی 
ــود اقتصــاد و تامیــن بخشــی از  ــه اشــتغالزایی، بهب ب

پروتئیــن مــورد نیــاز جامعــه داشــته اســت.

ــبب  ــر س ــن ام ــه ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
عاقمنــدی کارآفرینــان زیــادی بــه منظــور پــرورش 
ــک  ــه ی ــی ب ــده و دسترس ــی ش ــرغ بوم ــه و م جوج
درآمــدی قابــل قبــول را فراهــم کــرده اســت افــزود: 
در ایــن میــان شــرکت  هــای تعاونــی روســتایی تحــت 
پوشــش ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران )به 
ویــژه اعضــای شــرکت تعاونــی روســتایی زنان( بــا دارا 
ــه  ــای الزم جامع ــاخت  ه ــر س ــات و زی ــودن امکان ب
هــدف مــا بــرای اجــرای ایــن طــرح را تشــکیل مــی 

دهنــد.

ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــه تصری ــع در ادام تواض
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان مرکــزی 
ــرورش مــرغ بومــی  ــران طــرح پ تعــاون روســتایی ای
را در ســطح شــرکت تعاونــی روســتایی زنــان بــا دارا 
بــودن ۳42 شــرکت تعاونــی روســتایی زنــان و حــدود 
ــرار داده و  ــتور کار ق ــال را در دس ــزار عضــو فع 60 ه
ــوق  ــل طــرح ف ــن مجــری، اجــرای کام ضمــن تعیی
ــتار  ــاری خواس ــال ج ــاه اّول س ــش م ــر را در ش الذک

شــد.

 مدیــر کل دفتر توســعه خدمــات فنی و کشــاورزی 
ــای  ــه  ه ــرح از جوج ــن ط ــت: در ای ــا گف ــی ه تعاون
واکســینه شــده ۳الــی 4 هفتــه پولــت )نیمچــه( بومی 
محلــی کــه متحمــل بــه شــرایط اقلیمــی و بیمــاری 
ــر 16  ــدت )حداکث ــه م ــرورش ب ــت پ ــوده جه ــا ب ه

اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی 
در تعاونی های روستایی؛ در تعاونی های روستایی؛ 

به منظور حفظ نژادهای بومیبه منظور حفظ نژادهای بومی

هفتــه( در فضاهــای مشــخص شــده شــرکت هــای تعاونــی روســتایی تحــت 
پوشــش و نظــارت )بــه ویــژه شــرکت تعاونــی زنــان روســتایی( نگهــداری و 
تغذیــه مــی گردنــد و پــس از طــی دوره پــرورش و رســیدن بــه وزن مطلــوب 
جهــت عرضــه بــه صــورت زنــده در بازارهــای محلــی هــر منطقه، شهرســتان 

و اســتان ارســال مــی شــوند.

تواضــع، ضمــن اشــاره بــه اهــم فعالیــت هــای اجرایــی در فرآینــد طــرح 
پــرورش مــرغ بومــی اظهــار کــرد: از جملــه ایــن فعالیــت هــا مــی تــوان بــه 
هماهنگــی بــا مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی جهت 
ــه  ــان روســتایی ب ــی زن ــرغ بومــی شــرکت تعاون ــرورش م ــزودن طــرح پ اف
عنــوان ایجــاد اشــتغال در صنــدوق توســعه کارآفرینــی، مکاتبــه بــا معاونــت 
تشــکل هــا و درخصــوص اخــذ مجــوز تخصیــص تســهیات بخشــی از هزینه 
هــای طــرح پــرورش مــرغ بومــی شــرکت تعاونــی زنــان روســتایی از محــل 
ــه اتحادیــه اســتانی شــرکت هــای تعاونــی روســتایی  ــوط ب 20 درصــد مرب

زنــان فــارس جهــت پــرورش 8 هــزار قطعــه پولــت اشــاره کــرد.

تواضــع همچنیــن از درخواســت ســپرده از منابــع مالــی ســازمان جهــت 
دریافــت تســهیات کــم بهــره، پیــرو جلســه بــا بانک قرض الحســنه رســالت 
و ابــاغ برنامــه بــه مدیــران تعــاون روســتایی اســتان هــای فــارس، ســمنان، 
خراســان جنوبــی و کرمانشــاه در خصــوص تهیــه و خریــد پولت و تســهیات 

اعتبــاری طــرح نــام بــرد.

وی از پیگیــری دریافــت ســهمیه خــوراک دان مصرفــی از طریــق معاونــت 
امــور تولیــدات دامــی بــا نــرخ مصــوب، مراحــل کارســازی مبلــغ تخصیــص 
ــه منظــور  ــی هــا ب ــت و توســعه تعاون داده شــده از محــل 20 درصــد تقوی
ابــاغ بــه مدیریــت تعــاون روســتایی چنــد اســتان، تشــکیل وبینــار بــرای 
ــه هــای اســتانی  ــا اولویــت در اتحادی اجــرای طــرح پــرورش مــرغ بومــی ب
شــرکت تعاونــی روســتایی زنان و تعاون روســتایی ســایر اســتان هــا و مکاتبه 
بــا شــرکت مادرتخصصی صنــدوق حمایت از توســعه ســرمایه گــذاری بخش 
کشــاورزی بــه منظــور تخصیــص تســهیات کــم بهــره بــه مبلــغ 4۷ هــزار 
میلیــون ریــال بــرای دوره هــای ســه ماهــه و شــش ماهــه و تعییــن بــرش 
اســتانی، بــه عنــوان دیگــر فعالیــت هــا در زمینــه فرآیند طــرح پــرورش مرغ 

بومــی یــاد کــرد.

مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات فنــی و کشــاورزی تعاونــی هــا در خاتمه 
ضمــن اشــاره بــه نتایــج ایــن فعالیــت هــا خاطرنشــان کــرد: حســب گــزارش 
هــای دریافتــی از اســتان های فــارس، ســمنان، خراســان جنوبی، کرمانشــاه، 
اصفهــان و اردبیــل اجــرای طــرح فــوق الذکــر بــه منظــور تامیــن و پــرورش 

حداقــل ۳0 هــزار قطعــه در مــاه هــای جــاری در دســتور کار قــرار دارد.
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بــا توجــه پیــش بینــی کمبــود احتمالــی، تولیــد و عرضــه گوشــت مــرغ، کارگــروه تنظیــم بــازار مصــوب کــرد 
بــا افزایــش انعقــاد قــرارداد و تســریع در خریــد و واردات گوشــت مــرغ منجمــد، بــرای ترمیــم ذخایــر و تنظیــم 

بــازار انجــام شــود و واردات تخــم مــرغ نطفــه دار بــرای جوجــه ریــزی صــورت گیــرد.

ــا ســرعت و حجــم  ــه صــورت منجمــد ب ــازار گوشــت مــرغ ب ــه اخیــر کارگــروه تنظیــم ب ــر اســاس مصوب ب
بیشــتری وارد می شــود؛ در مصوبــه تنظیــم بــازار پیــش بینــی کمبــود مــرغ شــده و در کنــار واردات مــرغ، تخــم 

مــرغ نطفــه دار نیــز وارد خواهــد شــد.

هیئــت وزیــران نیــز پیــش از ایــن در مصوبــه ای، مجــوز میــزان واردات مــرغ بــا ارز ترجیحــی را بیــش از دو 
برابــر افزایــش داد و از 50 هــزار تــن بــه 120 هــزار تــن رســاند.

بخشی از متن مصوبه اخیر تنظیم بازار به شرح زیر است:

بــا توجــه بــه پیــش بینــی کمبــود احتمالــی، تولیــد و عرضــه گوشــت مــرغ در کشــور در جلســه مقــرر گردید 
ــا افزایــش انعقــاد  ــا همــکاری تمامــی دســتگاه های ذیربــط و بانــک مرکــزی ب شــرکت پشــتیبانی امــور دام ب
قــرارداد و تســریع در خریــد و واردات گوشــت مــرغ منجمــد بــه منظــور ترمیــم ذخایــر و تنظیــم بــازار کشــور و 

واردات تخــم مــرغ نطفــه دار بــرای جوجه ریــزی مکفــی اقدامــات الزم معمــول نمایــد.

در خصــوص واردات گوشــت مــرغ منجمــد تــا ســقف یکصــدو بیســت هــزار تن از ســوی شــرکت های مباشــر 
دولتــی و غیــر دولتــی و بــا توجــه بــه گــزارش ارائــه شــده از رونــد ثبــت سفارشــات و تخصیــص و تامیــن ارز از 
ســوی بانــک مرکــزی و پیــش بینــی کمبــود احتمالــی، تولیــد و عرضــه گوشــت مــرغ در کشــور در جلســه مقرر 
گردیــد شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا همــکاری تمامــی دســتگاه های ذیربــط و بانــک مرکــزی بــا افزایــش 
انعقــاد قــرارداد و تســریع در خریــد و واردات گوشــت مــرغ منجمــد بــه منظــور ترمیــم ذخایــر و تنظیــم بــازار 

کشــور و واردات تخــم مــرغ نطفــه دار بــرای جوجه ریــزی مکفــی اقدامــات الزم معمــول نمایــد.

تبصــره 1( بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا و کاهــش جوجه ریــزی در برخــی اســتان ها از ســوی شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام کشــور و بــا هماهنگــی معاونــت بازرگانــی داخلــی نســبت بــه تخصیــص ســهمیه مــرغ 

منجمــد بــه اســتانها اقــدام شــود.

تبصــره 2( نظــر بــه انجــام مراحــل ثبــت سفارشــات مربــوط بــه واردات گوشــت مــرغ منجمــد مقــرر گردیــد 
حداکثــر تــا 25 درصــد امــکان افزایــش ثبــت سفارشــات با تشــخیص شــرکت پشــتیبانی امــور دام و با اســتفاده 

از تــوان شــرکت های بخــش خصوصــی اقــدام شــود.

تبصــره۳( بــا عنایــت بــه ضــرورت تبــادل اطاعــات مربــوط بــه تولیــد گوشــت مــرغ در کشــور مقــرر گردیــد 
ــات  ــی در جلس ــورت هفتگ ــه ص ــاورزی ب ــاد کش ــتقر در وزارت جه ــرغ مس ــاماندهی م ــروه س ــات کارگ مصوب

کارگــروه تنظیــم بــازار مطــرح شــود. 

افزایش دو برابری مجوز واردات مرغ با ارز دولتیافزایش دو برابری مجوز واردات مرغ با ارز دولتی
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آیین نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولیدات و یکپارچه شدن اراضی تصویب شد

 

1400 /0۳ /25

ــره  ــای به ــام ه ــر نظ ــر کل دفت ــوی مدی ــات ن ــد زارع قن  حمی
ــه  ــت:   ب ــران گف ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــرداری س ب
ــد و یکپارچــه  ــودن تولی ــی نم ــون تعاون ــاده 1 قان اســتناد تبصــره م
شــدن اراضــی مصــوب 15 بهمــن 1۳9۳ مجلــس شــورای اســامی، 
هیــات وزیــران در جلســه 12 خردادمــاه 1400، بــه پیشــنهاد وزارت 
جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو، بــا هــدف ایجــاد و حمایــت از الگــوی 

نظــام بهــره بــرداری توامــان آب و زمیــن تحــت عنــوان شــرکت های تعاونــی تولیــد روســتایی، آیین نامــه اجرایــی قانــون 
ــب کــرد. ــی نمــودن تولیــد و یکپارچــه شــدن اراضــی را تصوی تعاون

ــازی اراضــی و  ــز و نوس ــازی وتجهی ــد، یکپارچه س ــل تولی ــع و عوام ــره وری مناب ــش به ــت وافزای ــال مدیری  وی اعم
تامیــن مزایــای مالکیــت فــردی بــا رعایــت همیــاری و کار و تولیــد جمعــی را از جملــه دالیــل تصویــب ایــن آییــن نامــه 
عنــوان کــرد و افــزود: مدیریــت یکپارچــه تولیــد و ســاماندهی فرآینــد تولیــد، کاهــش هزینه هــای تولیــد و تخصیــص 
هدفمنــد منابــع بــه بخــش کشــاورزی روســتایی در جهــت تحقــق خــود کفایــی، رویکــرد حمایتــی و تشــویقی در حــوزه 
مدیریــت توزیــع، بهره بــرداری و نگهــداری آب هــای کشــاورزی در قالــب ســاز وکارهــای مشــارکتی را از جملــه دیگــر 

دالیــل تصویــب ایــن آیین نامــه برشــمرد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از فــارس، طــرح تقویت 
امنیــت غذایــی کشــور و رفــع موانــع تولیــدات کشــاورزی 
در اردیبهشــت مــاه بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی 

. سید ر

ــکیل  ــاده تش ــه از 14 م ــرح ک ــن ط ــی ای ــدف اصل ه
شــده، ارایــه راهکارهایــی بــرای ســاماندهی زنجیــره ارزش 
بخــش کشــاورزی از نظــر فراینــدی، ســاختاری، بــازاری و 

مالــی اســت.

ــازار  ــم ب ــه تأســیس ســتاد تنظی ــن طــرح ب ــاده 1 ای م
کشــاورزی پرداختــه اســت. ایــن ســتاد متشــکل از 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــت وزی ــه ریاس ــره ب ــورایی 19 نف ش
وظایفــی از جملــه تنظیــم بــازار داخلــی کاالهــای 
ــر قیمت هــا و تامیــن و  کشــاورزی و نظــارت و بازرســی ب
توزیــع کاالهــای کشــاورزی و همچنیــن مدیریــت مطلوب 
بــازار بــا همــکاری اتــاق اصنــاف کشــاورزی ایــران دارد. از 
دیگــر وظایــف ایــن شــورا بــه نظارت بــر تامیــن اعتبــارات 
ــور  ــر ام ــارت ب ــز نظ ــاز و نی ــورد نی ــی م وتســهیات بانک
ــن و  ــازی تأمی ــور روان س ــه منظ ــی ب ــی و مالیات گمرک

ــت. ــاورزی اس ــای کش ــع کااله توزی

مــاده 2 طــرح مذکــور دربــاره تشــکیل ســازمان توســعه 
ــت  ــام معاون ــه از ادغ ــت ک ــران اس ــاورزی ای ــارت کش تج
ــا  ــی وزارت جهادکشــاورزی و واحدهــای مرتبــط ب بازرگان
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی در وزارت صنع ــش کش بخ
تشــکیل می شــود. از جملــه وظایــف آن بــه توســعه 
بازارهــای صادراتــی، مدیریــت ذخایــر راهبــردی، توســعه 
همکاری هــای منطقــه ای بــا ســایر کشــورها به ویــژه 
همســایگان، حــذف واســطه های غیرضــروری و تشــریفات 
ــازار کاالهــای کشــاورزی اشــاره اســت. زایــد تجــارت از ب

توســعه  ســازمان  طــرح،  ایــن   ۳ مــاده  براســاس 
ســرمایه گذاری کشــاورزی ایــران از ادغــام معاونــت توســعه 
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و کســب وکارهــای کشــاورزی 
ــن ســازمان در وزارت  ــف ای ــا وظای و واحدهــای مرتبــط ب
ــه  ــردد. از جمل ــدن و تجــارت تشــکیل می گ ــت، مع صنع
ــع  ــز مناب ــن و تجهی ــازمان، تأمی ــن س ــم ای ــف مه وظای
مالــی مــورد نیــاز، حمایــت و شناســایی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری دربخــش کشــاورزی روســتایی و عشــایری، 
ــب  ــعه کس ــان و توس ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای

ــت. ــاورزی اس ــای کش وکاره

ــورای  ــت ش ــرار اس ــور ق ــرح مذک ــاده 4 ط ــق م مطاب
پشــتیبانی و رفــع موانــع تولیــد کشــاورزی در هــر 
شهرســتان متشــکل از 15 عضــو تشــکیل شــود کــه 
ــع  ــن شــورا تســهیل فضــای کســب وکار و رف ــه ای وظیف
موانــع تولیــد در هــر شهرســتان اســت. بــه نظــر می رســد 
بــا توجــه به تغییــرات ســاختاری متعــدد و گســترده پیش 
ــر  بینــی شــده در ایــن طــرح کــه هــم اجــرای آن زمان ب
خواهــد بــود و هــم افزایــش هزینه هــا و مشــکات زیــادی 
بــرای بخــش کشــاورزی پدیــد مــی آورد، احتمــال کمــی 
ــت ســیزدهم  ــور در دول ــل طــرح مذک ــرای اجــرای کام ب

ــود دارد. وج

تغییرات ساختاری گسترده بخش  کشاورزی در طرح امنیت غذایی
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شامره 233

خرداد 1400

اعتبارات دولتی پاسخگوی اقدامات وسیع بیابان زدایی نیست
1400/۳/29 

ــا بیــان ایــن کــه  معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور ب
ــی از  ــد: یک ــح می کن ــوده اســت، تصری ــی نب ــات وســیع بیابان زدای ــت پاســخگوی اقدام ــی هیچ وق ــارات دولت اعتب
مشــکات مــا در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه می خواهیــم تمــام اقدامــات بیابان زدایــی را بــا منابــع دولتــی انجــام 

دهیــم ایــن در حالــی اســت کــه مــا بایــد نگــرش خــود را عــوض کنیــم.

هرچنــد کــه بیابــان به ظاهــر خشــن و ســخت اســت امــا پتانســیل های خــاص خــود را دارد. انــرژی خورشــیدی، 
انــرژی بــادی، اکوتوریســم و… ازجملــه ایــن پتانســیل ها اســت و بایــد بــه ســمت مدیریــت بیابان هــای کشــور بــا 
اســتفاده از ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و مشــارکت مــردم حرکــت کنیــم. از ایــن رو بــا توجــه بــه محدودیــت 
ــا و  ــت بیابان ه ــرای مدیری ــن ب ــای نوی ــه ســمت اســتفاده از روش ه ــد ب ــا بای ــان م ــارات و پتانســیل های بیاب اعتب

بیابان زدایــی حرکــت کنیــم.

پرویــز گرشاســبی، معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــور  ــای کش ــعت بیابان ه ــه وس ــار ب ــون هکت ــک میلی ــدود ی ــانی ح ــای انس ــم و دخالت ه ــر اقلی ــد: تغیی می گوی
افــزوده اســت. بــر اســاس دســتورالعمل های کنوانســیون مقابلــه بــا بیابان زایــی دو مقولــه بیابانــی شــدن و تخریــب 
ســرزمین مفاهیمــی جــدا از یکدیگــر هســتند. بــر اســاس آخریــن اطاعاتــی کــه مــا بــه ایــن کنوانســیون ارائــه 
داده ایــم حــدود 100 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور مــا در معــرض تخریــب ســرزمین اســت کــه در ایــن بیــن 

۷5 میلیــون هکتــار در معــرض فرســایش آبــی و 25 میلیــون هکتــار در معــرض فرســایش بــادی قــرار دارد.

ــار  ــون هکت ــا ۳2 میلی ــد: در کشــور م ــی شــدن، می افزای ــب ســرزمین و بیابان ــه موضــوع تخری ــا اشــاره ب وی ب
بیابــان داریــم کــه هــم منشــأ زمین شناســی دارنــد و هــم منشــأ اقلیمــی، متأســفانه طــی دهــه اخیــر بــه دلیــل 
اعمــال سیاســت های اشــتباه در زمینــه مدیریــت منابــع آب و کشــاورزی و در مجمــوع بــه دلیــل تغییــر اقلیــم و 
دخالت هــای انســانی حــدود یــک میلیــون هکتــار کانــون گــرد و غبــار فعــال بــه آمــار بیابان هــای کشــور افــزود 
شــده اســت. بــا وجــود ایــن برخــی کانون هــای خطرنــاک گــرد و غبــار در کشــور ماننــد دریاچــه ارومیــه، دشــت 
خوزســتان و کانون هــای مرکــزی تــا حــدود زیــادی کنتــرل شــده اند، از ســوی دیگــر می تــوان گفــت کــه طــی 

ــار شــده اند. ــی و طوفان هــای شــن مه ــال بیابان ــار از کانون هــای فع ــون هکت ــر حــدود 8 میلی 50 ســال اخی

معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
مــا نیــاز نداریــم کــه در تمامــی عرصه هــای بیابانــی کشــور اقدامــات بیابان زدایــی انجــام دهیــم، می گویــد: بــرای 
ــی اســتفاده کــرد. موضــوع روشــن  ــت مناطــق بیابان ــع داری و طرح هــای مدیری ــوان از طرح هــای مرت ــال می ت مث
ایــن اســت کــه در ســال هایی کــه ماننــد امســال بــا خشکســالی مواجــه هســتیم، وســعت بیابان هــای کشــور بــه 
دلیــل نبــود رویــش کافــی پوشــش گیاهــی افزایــش می یابــد البتــه تبدیــل بخشــی از اراضــی بــه بیابــان در دوران 
خشکســالی پدیــده ثابتــی نیســت و ایــن اراضــی مجــددا در دوران ترســالی از حالــت بیابانــی خــارج خواهنــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه تأثیــر مســتقیم خشکســالی روی موضــوع بیابان زایــی توضیــح می دهــد: چنانچــه تغییــری در 
سیاســت های فعلــی رخ ندهــد و مــا همچنــان بــا گســترش سدســازی ها، افزایــش ســطح زیــر کشــت و نداشــتن 
مدیریــت آب در کشــور مواجــه باشــیم، در آینــده ای نزدیــک نــه تنهــا بــه ســمت بیابانــی شــدن حرکــت خواهیــم 

کــرد بلکــه دشــت های بــزرگ و تولیــدی کشــور نیــز از چرخــه خــارج خواهنــد شــد.
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۱2۰۰ کارشــناس معتبــر در ۸۰ کشــور جهــان، 
ــل  ــزداری را از عوام ــای آبخی ــرای پروژه ه اج
ــی  ــم آب ــش ک ــا چال ــه ب ــرای مقابل ــر ب موث
ــد.  ــرده ان ــوان ک ــف عن ــورهای مختل در کش
پرونــده معجــزه آبخیــزداری؛ امــروزه افزایــش 
ــائل  ــت و مس ــده صنع ــد فزاین ــت و رش جمعی
ــا را  ــورهای دنی ــیاری از کش ــی بس آب و هوای
بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه کــرده اســت؛ بــه 
طــوری کــه چالــش تأمیــن آب بــرای مصــارف 
مختلــف شــرب، صنعــت، کشــاورزی و محیــط 
زیســت بــه عنــوان دغدغــه اصلــی دولتمردان 
در کل دنیــا مطــرح اســت و راهکارهــای 
ــکل،  ــن مش ــر ای ــه ب ــرای غلب ــی ب متفاوت

ــت. ــده اس ــرح ش ــمندان مط ــط دانش توس

طبــق گــزارش پایــگاه خبــری »ســرکل آوبلویــک« 
و بــه اذعــان ایــن کارشناســان، انجــام عملیــات 
ــی  ــع آب کاف ــه مناب ــی ک ــرای مناطق ــزداری ب آبخی
ــیار  ــتان، بس ــد و پاکس ــورهای هن ــل کش ــد مث ندارن

ــت. ــروری اس ض

نمک زدایی از آب دریا

ــی در  ــم آب ــا ک ــه ب ــای مقابل ــر از راه ه ــی دیگ یک
ــگاه خبــری » ســرکل  ــن گــزارش پای ــا کــه در ای دنی
آوبلویــک« بــدان اشــاره شــده اســت نمــک زدایــی از 
آب دریاســت؛ بــر اســاس مطالعــات ایــن کارشناســان 
ــرژی  ــه ان ــاز ب ــه نی ــا اگرچ ــی از آب دری ــک زدای نم
زیــادی دارد امــا بــه عنــوان یــک راهــکار بــرای 
ــد اجــرا شــود، امــروز در  ــا کــم آبــی می توان مقابلــه ب
خاورمیانــه ســرمایه گــذاری زیــادی بــرای اســتفاده از 
آب دریــا انجــام شــده اســت. عربســتان ســعودی نمک 
زدایــی از آب دریــا را بــا اســتفاده از انرژی خورشــیدی 
انجــام می دهــد، در ایــن میــان انگلیــس یــک رویکــرد 
متفاوتــی را آغــاز کــرده و در قطعــات کوچــک تــر ایــن 

ــد. ــام می ده ــاورزی انج ــش کش ــرای بخ کار را ب

براســاس آمــاری کــه درتحقیــق ژورنــال بین المللــی 

ــورهای  ــت در کش ــود اس ــادی موج ــال 2012می ــت در  س محیط زیس
ــد  ــا واح ــازی آب ب ــای شیرین س ــتر واحد ه ــارس بیش ــیه خلیج ف حاش
ــن  ســال، 199 واحــد آب شــیرین  ــرق ترکیــب شــده اند. در ای ــد ب تولی
ــود  ــه وج ــاخت در منطق ــال س ــروژه درح ــه و ۳8 پ ــی در خاورمیان کن
ــاالنه  ــه س ــن منطق ــا در ای ــازی آب دری ــت شیرین س داشــت. کل ظرفی
5 هزار میلیــون مترمکعــب در روز اســت. بــه بیــان دیگــر حــدود 45درصد 
تولیــد آب شــیرین دریــا در ایــن منطقــه انجــام می شــود. در ایــن ســال، 
درمنطقــه خاورمیانــه ۳5درصــد آب شــیرین کن هــا بــه امــارات متحــده 
ــه  ــه کویــت، 8 درصــد ب ــه عربســتان، 14 درصــد ب ــی، ۳4درصــد ب عرب

قطــر، 5درصــد بــه بحریــن، 4درصــد بــه عمــان اختصــاص داد.

اختراع فناوری های جمع آوری و ذخیره سازی آب

از راهکارهــای دیگــر مقابلــه بــا بحــران کم آبی که توســط دانشــمندان 
ــد جمــع  ــا تکنولوژی هــای جدی ــراع فناوری ه مطــرح شــده اســت، اخت
آوری و ذخیــره ســازی آب اســت. ایــن تکنولــوژی هــا، در مناطقــی کــه 
ســفره های زیرزمینــی در حــال خشــک شــدن هســتند و بارندگــی در 
ایــن مناطــق غیــر قابــل پیش بینــی اســت، بســیار مهــم اســت. از جملــه 
ایــن فناوری هــا کــه کشــور جمهــوری اســامی ایــران مبــدع آن اســت 
و توســط ایــران بــه دنیــا معرفــی شــده اســت، آبخوانــداری یــا پخــش 
ســیاب اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از صاحبنظــران در دنیــا واقــع 

شــده اســت.

بازچرخانی پساب ها

بازچرخانــی پســاب ها از دیگــر راهکارهــای مقابلــه بــا تنــش آبــی در 
دنیــا اســت؛ بــه طــوری کــه بســیاری از کشــورها ماننــد آمریکا، فرانســه، 
ــاب  ــی پس ــا بازچرخان ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــنگاپور و... ت ــس، س انگلی
ــرف آب  ــه مص ــتگی ب ــزان وابس ــزرگ می ــرکت های ب ــا و ش کارخانه ه
را کاهــش دهنــد و در زمینــه تامیــن نیــاز آبــی خودکفــا شــوند، البتــه 
تامیــن آب بــرای آنهــا بــه معنــای خودکفایــی در محصــوالت شــرکت ها 

ــد. ــد باش ــم می توان ه

ــد  ــز می توان ــع نی ــرکت ها و صنای ــرف آب ش ــش مص ــن کاه همچنی
نقــش مهمــی در مقابلــه بــا چالــش کــم آبــی در دنیــا داشــته باشــد؛ بــر 
اســاس گــزارش پایــگاه خبــری »ســرکل آوبلویــک«، حــدود 25 درصــد 
از مصــرف جهانــی آب در بخــش صنایــع اســت، بنابرایــن بخــش زیــادی 
از آب بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در ایــن صنعــت اســتفاده 
ــن  ــرف آب در ای ــوان مص ــوژی می ت ــازی تکنول ــه س ــا بهین ــود، ب می ش

بخــش را کاهــش داد.

آبخیزداری؛ توصیه دانشمندان برجسته دنیا برای مقابله با آبخیزداری؛ توصیه دانشمندان برجسته دنیا برای مقابله با 
خشکسالی و کم آبیخشکسالی و کم آبی
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بــه گــزارش خبرنــگار کاج پــرس بــه نقــل از ایرنــا، بررســی آمــار وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت نشــان می دهــد در یــک مــاه منتهــی بــه اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰، قیمــت هــر 
کیلوگــرم گوشــت مــرغ تــازه به طــور میانگیــن 2۵ هــزار و ۹۶ تومــان شــد کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه در اردیبهشــت مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۱۱ هــزارو 2۴۳ تومــان بیــش از ۱2۳.2 

درصــد رشــد داشــته اســت.

بنابرایــن گــزارش، قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت گوســفندی )مخلــوط( به طــور میانگیــن 1۳0 هــزار و 
۳1۷ تومــان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه اردیبهشــت مــاه 99 بــا قیمــت 92 هــزارو 490 تومــان، 

حــدود 40.9 درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله در اردیبهشــت مــاه امســال به طــور میانگیــن 114 هــزار و 992 
تومــان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه فروردین مــاه ســال 99 بــا قیمــت ۷5 هــزار و 5۳5 تومــان، رشــد 

52.2 درصــدی داشــته اســت.

همچنیــن در اردیبهشــت مــاه قیمــت هــر کیلوگــرم برنــج پاکســتانی باســماتی )درجــه یــک( 24 هــزار 
و 660 تومــان، برنــج تایلنــدی )غیــر از هومالــی( 14 هــزار و ۳26 تومــان، برنــج طــارم اعــاء ۳5 هــزار و 
۳29 تومــان و برنــج داخلــی هاشــمی درجــه یــک ۳4 هــزار و 5۳ تومــان شــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه 
اردیبهشــت مــاه پارســال بــه ترتیــب حــدود ۷2.2 درصــد، 86.2 درصــد، 42.1 درصــد و 40.1 درصــد رشــد 

ــد. ــان می ده را نش

برپایــه ایــن آمارهــا، متوســط قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر ســفید در اردیبهشــت مــاه ســال 1400 حــدود 
12 هــزار و ۳90 تومــان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه اردیبهشــت مــاه ســال 99 بــا قیمــت هفــت 

هــزار و 28 تومــان، حــدود ۷6.۳ درصــد رشــد داشــته اســت.

براســاس آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، در اردیبهشــت مــاه ســال 99 قیمــت هــر کیلوگــرم 
گوشــت گوســاله ۷5 هــزارو 5۳5 تومــان، گوشــت گوســفندی )مخلــوط( 92 هــزارو 490 تومــان، گوشــت 
مــرغ تــازه 11 هــزارو 24۳ تومــان، برنــج پاکســتانی باســماتی )درجــه یــک( 14 هــزار و ۳16تومــان، برنــج 
تایلنــدی )غیــر از هومالــی( هفــت هــزار و 695 تومــان، برنــج طــارم اعــاء 24 هــزار و 868 تومــان، برنــج 
داخلــی هاشــمی درجــه یــک 24 هــزار و ۳0۷ تومــان و شــکر ســفید هفــت هــزار و 28 تومــان بــوده اســت.

بنابرایــن قیمــت فروردیــن مــاه بــرای هرکیلوگــرم برنــج پاکســتانی باســماتی 24 هــزار و 52۷ تومــان، 
برنــج تایلنــدی )غیــر از هومالــی( 14 هــزار و ۳۳5 تومــان، برنــج طــارم اعــاء ۳4 هــزار و 891 تومــان، برنج 
داخلــی هاشــمی درجــه یــک ۳۳ هــزار و 69۷ تومــان و شــکر ســفید 11 هــزار و 912 تومــان، گوشــت 
گوســاله 112 هــزارو 505 تومــان، گوشــت گوســفندی )مخلــوط( 1۳0 هــزارو 6۷۷ تومــان و گوشــت مــرغ 

تــازه 24 هــزار و 69۷ تومــان بــوده اســت.

مقایســه قیمتــی فروردیــن بــا اردیبهشــت 1400 نشــان می دهــد کــه هــر کیلوگــرم برنــج پاکســتانی 
ــج داخلــی هاشــمی درجــه یــک 1.1 درصــد،  ــج طــارم اعــاء 1.۳ درصــد، برن باســماتی 0.5 درصــد، برن
شــکر ســفید 4 درصــد، گوشــت گوســاله 2.2 درصــد و گوشــت مــرغ تــازه 1.6 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــا  ــن ب ــی( در مقایســه فروردی ــج تایلنــدی )غیــر از هومال همچنیــن نوســان قیمتــی هــر کیلوگــرم برن
ــوط( منفــی 0.۳ درصــد اســت. اردیبهشــت مــاه امســال منفــی 0.1 درصــد و گوشــت گوســفندی )مخل

افزایش و صدرنشینی قیمت گوشت مرغ افزایش و صدرنشینی قیمت گوشت مرغ 
در اردیبهشت در اردیبهشت ۱۴۰۰۱۴۰۰
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ــی در  ــرات اقلیم ــه تغیی ــوط ب ــش مرب ــئول بخ مس
ســازمان ملــل بــا انتقــاد از قدرت هــای جهانــی، هشــدار 
ــورهای  ــه کش ــک ب ــی کم ــع مال ــوز مناب ــه هن داد ک
فقیرتــر بــرای مقابلــه بــا بحــران اقلیمــی تأمیــن نشــده 
ــی از  ــی یک ــارد دالر کمــک مال ــن 100 میلی اســت. ای
کلیدی تریــن جنبه هــای توافــق اقلیمــی پاریــس بــود.

ــرات  ــاز تغیی ــت سرنوشت س ــا نشس ــاه ت ــج م  پن
اقلیمــی ســازمان ملــل در گاســکو )COP26( کــه 
ــاد،  ــر افت ــه تأخی ــال ب ــک س ــری ی ــل همه گی ــه دلی ب
باقــی مانــده اســت. پاتریشــیا اســپینوزا دبیــر اجرایــی 
ــرات  ــل در تغیی ــازمان مل ــه س ــوب پیمان نام »چارچ
ــا  اقلیمــی« امــا هشــدار داد کــه قدرت هــای جهانــی ت
دســتیابی بــه توافق بــرای اعطــای تعهــدات مالی جهت 
کمــک بــه کشــورهای فقیرتــر در راه مقابلــه بــا بحــران 

ــد. ــادی« دارن ــه زی اقلیمــی هنــوز »فاصل

ــا  ــه ب ــرای مواجه ــان ب ــهرهای جه ــیاری از ش بس
ــتند ــاده نیس ــی آم ــرات اقلیم تغیی

بــر اســاس توافــق اقلیمــی پاریــس، کشــورهای »در 
حــال توســعه« قــرار بــود دســت کم کمــک مالــی 100 
میلیــارد دالری از منابــع دولتــی و خصوصی کشــورهای 
ــا آن را در کاهــش انتشــار  ــد ت ــت کنن ــد دریاف ثروتمن
گازهــای گلخانــه ای و پرداختــن بــه مشــکات حاصل از 

پدیده هــای آب و هوایــی حــاد بــه کار بندنــد.

پاتریشــیا اســپینوزا در گفت و گــو با نشــریه »آبــزرور« 
هشــدار داد کــه فرصــت چندانــی بــرای مقابلــه موثــر با 

گرمایــش زمیــن باقــی نمانده اســت.

مکزیــک،  ســابق  خارجــه  وزیــر  گفتــه  بــه 
پیشــرفت هایی در زمینــه مقابلــه بــا بحــران اقلیمــی در 
نشســت گــروه هفــت قــدرت جهانــی )G۷( رخ داد امــا 
هیچ پیشــرفت مشــخصی در زمینــه تأمین اعتبــار 100 

ــد. ــاهده نش ــس مش ــق پاری ــدرج در تواف ــارد دالری من میلی

 Cop26 اســپینوزا گفــت: »مــا هنــوز بــا اطمینــان داشــتن نســبت بــه اینکــه
یــک نشســت کامــاً موفــق خواهــد بــود، فاصلــه بســیار زیــادی داریــم«.

ــا،  ــاالت متحــده، بریتانی ــی )ای ــای  جهان ــت، قدرت ه ــروه هف در نشســت گ
کانــادا، آلمــان، فرانســه، ژاپــن، ایتالیــا و نیــز نماینــدگان ارشــد اتحادیــه اروپــا( 
وعــده دادنــد کــه در راســتای مقابلــه بــا گرمایــش زمیــن دســت به عمــل بزنند.

نشســت گــروه هفــت 11 تــا 1۳ ژوئــن در بریتانیــا برگــزار شــد امــا پاتریشــیا 
اســپینوزا از منظــر مالــی نشســت برگزارشــده را ناامیدکننــده خوانــد: »از منظــر 
مالــی واقعــا بــه عامــت روشــنتری امیــد داشــتم کــه بفهمیــم چگونــه و چــه 

زمانــی می توانیــم بــه تعهــد 100 میلیــارد دالری عمــل کنیــم«.

راشــل کایت، فرســتاده ســابق ایــاالت متحــده در زمینه تغییــرات اقلیمی نیز 
بــا انتقــاد از گــروه هفــت بــه روزنامــه بریتانیایــی »گاردیــن« گفت: »گــروه هفت 
بــا توافــق نکــردن بــر ســر چگونگــی عمــل بــه وعــده 100 میلیــارد دالری، در 

زمینــه رهبــری ]مقابلــه با تغییــرات اقلیمی[ شکســت خــورد«.

وعــده تأمیــن مالــی 100 میلیــارد دالری یکــی از کلیدی تریــن جنبه هــای 
توافــق بین المللــی پاریــس بــا حضــور 198 کشــور بــود و قــرار بــود 2020 در 
نشســت اقلیمــی در اســکاتلند )COP26( یــک موضــوع اصلــی بحث هــا باشــد. 
نشســت اقلیمــی ســازمان ملــل بــه دلیــل همه گیــری کرونــا بــه ســال جــاری 

موکــول شــد.

آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل نیــز دســامبر گذشــته نســبت بــه 
عملــی نشــدن ایــن تعهــدات هشــدار داده بــود و گفتــه بــود کــه ایــن کمــک 
مالــی یکــی از ابزارهــای »جلــب اطمینــان و اعتمــاد جهــان در حــال توســعه« 

اســت.

ســهم همــه بشــریت در آلودگــی یکســان نیســت. کشــورهای بــه اصطــاح 
توســعه یافته از زمــان انقــاب صنعتــی و ثروتمنــدان بــه طــور کلی در اســتخراج 

و تصاحــب منابــع طبیعــی و مصــرف آنهــا پیشــتاز بوده انــد.

انقــاب صنعتــی و اختــراع موتــور بخــار ســرآغاز تولیــد سرســام آور گازهــای 
گلخانــه ای و ایجــاد آلودگی هــای زیســت محیطی بــود. همیــن مســأله باعــث 
ــم  ــرن هجده ــه از ق ــورهایی ک ــعه یافته،  کش ــورهای توس ــه کش ــود ک می ش
چرخ هــای صنعت شــان بــا ســوخت فســیلی می چرخــد،  نســبت بــه 
کشــورهای به اصطــاح جهــان ســوم مســئولیت 
تاریخــی ســنگین تری نســبت بــه گرمایــش 

زمیــن داشــته باشــند.

تهیه و تنظیم خبر: جابری انصاری

قدرت های جهانی به تعهدات مالی توافق اقلیمی پاریس بی توجه اندقدرت های جهانی به تعهدات مالی توافق اقلیمی پاریس بی توجه اند

عکس: مالی- غرب آفریقا 
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پیش بینی تنظیم بازار از کمبود گوشت قرمز در 
نیمه دوم سال

ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــام ک ــازار اع ــم ب ــروه تنظی کارگ
ــع  ــی و کمبــود نهاده هــا و مشــکات توزی هزینه هــای تولیــد، گران
گوشــت در 6 مــاه دوم ســال کــه ممکــن اســت بــا کمبــود و گرانــی 
ــره  ــرای ذخی ــه ای ب ــازار مواجــه باشــیم، برنام ــز در ب گوشــت قرم

ــه شــده اســت. ســازی گوشــت قرمــز ارائ

براســاس مصوبــه اخیــر تنظیــم بــازار مقــرر شــد کــه شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام بــرای تنظیــم بــازار گوشــت قرمــز در نیمــه 
دوم ســال اقــدام بــه ذخیــره ســازی گوشــت قرمــز توســط وزارت 

جهــاد کشــاورزی کنــد.

طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در 
شرکت های سهامی زراعی به اجرا در می آید

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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خرداد 1400

ــازمان  ــرداری س ــره ب ــای به ــام ه ــر نظ ــرکل دفت   مدی
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران از مقدمــات اجــرا و پیــاده 
ســازی طــرح هوشمندســازی ســامانه هــای نویــن آبیــاری 
ــاد  ــاک وزارت جه ــت آب و خ ــوزه معاون ــکاری ح ــا هم ب
ــر  ــزارع شــرکت هــای ســهامی زراعــی خب کشــاورزی در م

داد.

حمیــد زارع قنــات نــوی مدیــرکل دفتــر نظــام هــای بهــره 
ــران ضمــن  ــاون روســتایی ای ــزی تع ــرداری ســازمان مرک ب
ــت: بحــران در  ــن طــرح گف ــه ضــرورت اجــرای ای ــاره ب اش
منابــع آبــی کشــور در پــی کاهــش بارندگــی و افزایــش دمــا 
کــه موجــب وقــوع خشکســالی هــای شــدید و افزایــش دمــا 
و تبخیــر و تعریــق شــده اســت در ایجــاد تغییــرات اساســی 

در نظــام آبیــاری نقــش عمــده ای را ایفــا مــی کنــد.

کشتار دام های مولد غیرقابل جبران است
ــس کمیســیون کشــاورزی  ــب رئی ــا عباســی نای   علیرض

ــد هشــدار داد. ــای مول ــتار دام ه ــارۀ کش ــس؛ درب مجل

وی گفــت: حــذف و کشــتار دام هــای مولــد قابــل جبــران 
ــدی  ــیار ج ــکات بس ــا مش ــور را ب ــده کش ــت و در آین نیس
مواجــه می کنــد. عباســی، در خصــوص کاهــش میــزان 
بارندگــی و مشــکات عشــایر در زمینــه تامیــن علوفــه مــورد 
نیــاز، گفــت: میــزان بارندگــی در ســطح کشــور در مقایســه 
بــا ســال گذشــته حــدود 40 درصــد کاهــش پیــدا کــرده و 
ایــن موضــوع دامــداران و عشــایر را بــا توجــه بــه وابســتگی 

آنهــا بــه مراتــع تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

ــه دلیــل عــدم توانایــی در   وی عنــوان کــرد: دامــداران ب
ــده   ــد ش ــای مول ــروش دام  ه ــه ف ــور ب ــاده مجب ــن نه تامی
انــد کــه بخشــی از آن توســط دالالن بــه صــورت قاچــاق از 

ــود. ــارج می ش ــور خ کش

ادغام و انحالل سازمان تعاون روستایی باید 
بر اساس مصوبه مجلس باشد

ــران در تاریــخ ششــم اردیبهشــت 1400 در   هیــات وزی
ــم  ــه شــماره 11800/ت580۳8ه، حک ــب نام ــد ۳ تصوی بن
بــه شناســایی و واگــذاری وظایــف تصــدی گــری ســازمان 
ــن  ــی و همچنی ــر دولت ــش غی ــه بخ ــتایی ب ــاون روس تع
واگــذاری وظایــف حاکمیتــی آن بــه وزارت جهاد کشــاورزی 
در چارچــوب مــاده 115 قانــون مدیریــت خدمات کشــوری 
نمــوده اســت. نماینــده مــردم ســنقر و کلیایــی در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: تاســیس ســازمان تعاون روســتایی 
براســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی بــوده و بنابراین 
انحــال و یــا ادغــام آن هــم بایــد بر اســاس مصوبــه مجلس 
باشــد و دولــت نمی توانــد راســا نســبت بــه انحــال و ادغــام 
ــد. حجــت االســام  ــدام نمای ســازمان تعــاون روســتایی اق
ــزود:  ــی اف ــت و گوی ــینی کیا« در گف ــواد حس ــید »ج س
ســازمان تعــاون روســتایی اتحادیــه دارد و ایــن اتحادیه هــا 
ــن  ــد و ای ــور دارن ــر کش ــددی در سراس ــگاه های متع فروش

اقــدام امــکان پذیــر نیســت.

خبر خوش چنگلوایی به کشاورزان و 
باغداران؛ نگران تامین آفت کش نباشید

ــا  ــت: ب ــور گف ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــس س   رئی
ــای  ــرکت ه ــاش ش ــده و ت ــل آم ــه عم ــای ب ــری ه پیگی
ــب  ــال 1۳99 قری ــا در س ــش ه ــت ک ــده آف ــن کنن تأمی

ــد. ــن گردی ــش تأمی ــت ک ــواع آف ــن ان ــزار ت ۳5ه

 مهنــدس چنگوائــی افــزود: بــر همیــن اســاس علــي رغم 
5 برابــر شــدن قیمــت هــا )بــه دلیــل تبدیــل ارز ترجیحــی 
ــا  ــل، ب ــال قب ــش از س ــارزه بی ــطوح مب ــی(، س ــه نیمای ب
کیفیــت بســیار خــوب و در زمــان مناســب در ســطح 
ــه صــورت شــیمیایی و در ســطح 6  ــار ب ــون هکت 21 میلی
میلیــون و 200 هــزار هکتــار بــه صــورت بیولوژیــک و غیــر 

شــیمیایی انجــام پذیرفــت.

 رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا بیــان اینکــه 
از ابتــدای ســال جــاری نیــز تاکنــون قریــب 10هــزار تــن 
آفــت کــش تأمیــن شــده اســت یــادآور شــد: ایــن رونــد بــه 
ــه   ــب ب ــه قری ــه نحــوي ک ــه دارد، ب صــورت  مســتمر ادام
ــن  ــدارک تأمی ــد ت ــن دیگــر در چرخــه و فرآین ــزار ت 45ه
ــش  ــز پی ــی 1401 نی ــال زراع ــروع س ــا ش ــرار دارد و ت ق
ــرداران )کشــاورزان و  بینــی الزم صــورت گرفتــه و بهــره ب

ــی نداشــته باشــند. باغــداران( هیــچ نگران



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 233

خرداد 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

32

مبارزه با علف های هرز در سطح ۴ میلیون 
هکتار از مزارع کشور

 مدیــرکل دفتــر پیــش آگاهی ســازمان حفظ نباتات کشــور 
اعــام کــرد: تاکنــون در ســطح بیــش از چهار میلیون هکتــار از 

مــزارع کشــور بــا علف هــای هــرز مبارزه شــده اســت.

اکبــر آهنگــران بــا بیــان اینکه بیــش از ســه میلیــون و 150 
هــزار هکتــار از طــرح مبــارزه با علف هــای هــرز در ســال زراعی 
جــاری، در مــزارع گنــدم بــوده اســت افــزود: بیشــترین ســطح 
مبــارزه بــا علف هــای هــرز در مــزارع گنــدم اســتان خوزســتان 
ــار، کرمانشــاه حــدود ۳00 هــزار  ــا بیــش از 600 هــزار هکت ب

هکتــار و فــارس بیــش از 240 هــزار هکتــار اســت.

آهنگــران دربــاره مــزارع کلــزا اظهارداشــت: در مــزارع کلــزا 
تاکنــون بیــش از 280 هــزار هکتــار در مجمــوع ســه مرحلــه 
پیــش رویشــی، نــازک برگ هــا و پهــن برگ هــا بــا علف هــای 

هــرز مبــارزه شــده اســت.

ارائه طرح های کارآفرینانه برای صنعت 
گیاهان دارویی

ــی و طــب  ــاوری گیاهــان داروی ــوم و فن  ســتاد توســعه عل
ســنتی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، تــاش 
دارد تــا بــا ترغیــب عاقه منــدان، بــه ویژه نســل جــوان، آنهــا را 
بــه کارآفرینــی در عرصــه صنعت گیاهــان دارویی تشــویق کند.

ــا  ــی دارد ت ــز آمادگ ــتاد، نی ــن س ــی ای ــروه کارآفرین کارگ
طرح هــای ارائــه شــده را بررســی کنــد و در صورت برخــورداری 
از ویژگی هــای مــورد نظــر و شــاخص های نوآورانــه و فناورانــه، 

ــد. ــص می یاب ــا تخصی ــه آنه ــای الزم ب حمایت ه

ــی و طــب  ــان داروی ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس س
ســنتی معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، همچنین 

۳9 طــرح کامــل کارآفرینــی را در ســامانه اینترنتــی خــود قــرار 
داده اســت تــا مــورد مطالعــه عاقه منــدان قــرار گیــرد.

رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بخش کشاورزی 
در سال گذشته علیرغم جنگ اقتصادی و کرونا

 رئیــس جمهــور روحانــی خاطرنشــان کــرد: رشــد اقتصــادی 
ــم ۷.1  ــال 98 رق ــه س ــت در ســال 99 نســبت ب بخــش صنع
درصــد و بخــش کشــاورزی در همیــن بــازه زمانــی 4.5 درصــد 
بــوده اســت و در بخــش خدمــات نیــز با اینکه شــرایط مناســبی 

نداشــتیم امــا در عیــن حــال رشــد مــا منفــی نشــده اســت.

رئیــس جمهــور گفــت: رشــد اقتصــادی کشــور در بخــش 
هــای مختلــف باعــث شــد کــه امــروز آمریــکا بــه ویــن آمــده و 
در میــز مذاکــره حاضــر شــود، آمریکایی کــه با اعمال فشــارهای 

حداکثــری بــه دنبــال ســرنگونی نظــام بــود.

ایجاد شفافیت اقتصادی در راستای تحقق 
هدف های اقتصاد مقاومتی

 مدیــر کل دفتــر حــوزه مدیرعامــل، روابط عمومــی، مدیریت 
عملکــرد و بازرســی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــا بیان 
ایــن مطلــب که نخســتین ویژگی فضای کســب و کار مناســب، 
ایجــاد شــفافیت اقتصــادی بــوده و ایــن مهــم اقتصــاد جامعــه 
را بــه ســمت شــکوفایی و ســرمایه گــذاری و در نتیجــه تحقــق 
هدف هــای اقتصــاد مقاومتــی پیــش خواهــد بــرد اظهــار کــرد: 
اصــاح فرایندهــا می توانــد منجر بــه تحول شــود، بنابرایــن الزم 
اســت کــه بــا حرکــت بــه ســمت اصــاح برخــی فرآیندهــا در 

مســیر تحــول آفرینــی مثبــت گام برداریم.

حســین رحمانــی مشــاور مدیرعامل و مدیــر کل دفتــر حوزه 
مدیرعامــل، روابــط عمومــی و مدیریت عملکرد و بازرســی گفت: 
همچنیــن، شــفافیت نقــش مهمــی در ایجــاد فضــای مناســب 
و فعالیت هــای اقتصــادی از جملــه ســرمایه گــذاری داخلــی و 
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خارجــی خواهــد داشــت کــه این امــر موفقیــت در سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی را بــه دنبال مــی آورد.

جذب اعتبار برای عشایر با ایجاد ظرفیت های 
قانونی

ــع کشــور  ــار از مرات ــون هکت ــدم گفــت: ۳4 میلی ــی مق  عائ
در اختیــار عشــایر اســت و بــه عنــوان مــرزداران بــی مــزد در 59 
درصــد از ســرزمین جغرافیایــی ایــران کــه نــه پاســگاه انتظامــی و 
نــه دوربین هــای نظارتــی وجــود دارد بــا غیــرت و تعصــب از کیان 

و تمامیــت ارضــی کشــور دفــاع می کننــد.

رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران گفــت: 40درصــد فــرش 
صادراتــی کشــور، ۳5 درصــد صنایــع دســتی و 450 هــزار تــن 
شــیر و فرآورده هــای لبنــی توســط عشــایر تولیــد می شــود و بــا 
کمترین مزاحمت بیشــترین اثرگــذاری را در اقتصاد کشــور دارند.

وی بــا بیــان اینکــه هــر نفــر عشــایر بــه تنهایــی گوشــت قرمز 
16 نفــر ایرانــی را تولیــد می کنــد، بــر توجــه بــه جامعه عشــایری 
تاکیــد کــرد و بــرآورده شــدن مطالبــات ایــن قشــر را مســتلزم 
همراهــی و همــکاری دســتگاه های اجرایــی و نماینــدگان مجلس 

شــورای اســامی بــا ســازمان امــور عشــایر عنــوان کــرد.

راه اندازی بورس عسل در آینده نزدیک
 مرتضــی حنفیــه مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی و مجــری طرح 
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا از تولیــد در بخــش کشــاورزی از 
ــت:  ــر داد و گف ــک خب ــده نزدی ــورس عســل در آین ــدازی ب راه ان
بــورس عســل در کنــار ایجــاد پایانــه صادراتــی بــه زنجیــره ارزش 

ایــن محصــول کمــک خواهــد کــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــان بــدون زنبور عســل قابــل تصور 
نیســت، افــزود: هــزاران گیــاه بــدون وجــود ایــن موجــود زنــده از 

بیــن خواهــد رفت.

وی همچنیــن از شــکل گیری کنسرســیوم صنعت زنبــورداری 

بــا همــکاری شــرکت های دانــش بنیــان خبــر داد.

افتتاح مرکز خدمات بازدیدکنندگان باغ 
گیاه شناسی ملی ایران

در مراســمی بــا حضــور وزیــر جهاد کشــاورزی، مرکــز خدمات 
بازدیدکننــدگان بــاغ گیاه شناســی ملــی ایران افتتاح شــد. 

ــاد  ــر جه ــام وزی ــم مق ــاس کشــاورز قائ ــن مراســم، عب در ای
کشــاورزی اظهــار کــرد: ایــن بــاغ بــا بانک ژن بســیار غنــی خود 
مــی توانــد بــه عنــوان یــک نهــاد فرهنگــی بــر نگــرش افــراد به 

طبیعــت و در ارتقــا ســطح کشــاورزی کشــور موثــر باشــد.

کامبیــز بــازرگان معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی نیــز در ایــن مراســم گفــت: هــر 
کشــوری کــه بــه دنبــال کشــاورزی مقتدر و مســتقل اســت باید 
بتوانــد بــذر، ژرم پاســم، بانــک ژن، موسســه اصــاح بذر داشــته 
باشــد، بنابراین نیازمند زیرســاخت اســت و برای زیرســاخت های 
کشــاورزی ایــران بالــغ بــر 100 ســال برنامه ریــزی شــده اســت.

2.۳ میلیون تن گندم خریداری شد
 مدیــر کل دفتــر بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین 
خریــد گنــدم از خوزســتان بــوده گفــت: شــبکه اتحادیــه تعــاون 
روســتایی کشــور یــک میلیــون و 100 هــزار تــن گنــدم از 22 

اســتان گنــدم خریــداری کــرده اســت.

رامیــن گیانشــاهی بــا بیــان اینکــه ایــن مهــم توســط 265 
مرکــز خریــد در سراســر کشــور انجــام شــده اســت گفــت: ایــن 
میــزان خریــد 4۷ درصــد گندم خریداری شــده کشــور را شــامل 

می شــود.

گیانشــاهی بــه ادامــه این طــرح تــا پایان شــهریور ماه اشــاره 
و تصریــح کــرد: ایــن طرح بــا آغــاز و پایــان فصل برداشــت دیگر 

اســتان های کشــور بــه تدریــج ادامــه خواهد داشــت.
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خطر ورشکستگی در کمین دامداران
 مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفــت: بــا توجــه بــه افــت 
چشــمگیر قیمت دام و عرضه کمتر از قیمت تمام شــده، دامداران 
در حــال ورشکســتگی هســتند.   افشــین صــدر دادرس مدیر عامل 
اتحادیــه دام ســبک در، از کاهــش قیمــت دام ســبک در بــازار خبر 
داد و گفــت: بــا توجــه بــه افت چشــمگیر قیمــت دام، دامــداران در 
حــال ورشکســتگی هســتند؛ چرا کــه قیمت کنونــی دام کمتــر از 

نــرخ تمــام شــده تولید اســت.

او متوســط قیمــت کنونی هر کیلــو دام زنــده را 50 هــزار تومان 
اعــام کــرد و افــزود: در حــال حاضــر قیمــت تمــام شــده دام باالی 
6۳ تــا 64 هــزار تومــان اســت کــه امســال شــرایط خشکســالی، 
مشــکات دامــداران را تشــدید کــرده اســت. دادرس ادامــه داد: بــا 
توجــه به شــرایط خشکســالی، هنوز خرید دام ســبک غیرعشــایر 
آغــاز نشــده و هیــچ اقدامــی بــرای مقابلــه بــا خشکســالی اجرایی 
نشــده اســت که بــا این وجود فشــار ســنگینی بــر دوش دامــداران 

است.

قیمت سبوس آزاد شد
 ســتاد تنظیــم بــازار در آخریــن روزهــای کاری خــود در دولــت 
ــا آزاد ســازی قیمــت ســبوس اســتحصالی از گنــدم،  دوازدهــم ب
تصمیمــی گرفــت کــه منجر بــه افزایــش دوبــاره قیمت شــیرخام 
و لبنیــات در آینــده ای نزدیــک می شــود؛ ســبوس یکــی از 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــوراک دام ب ــی خ ــای اصل نهاده ه

ــی و  ــد و س ــه یکص ــد 1۳ مصوب ــازار در بن ــم ب ــتاد تنظی س
هشــتمین جلســه کارگــروه خــود، قیمــت ســبوس یارانــه ای را به 

ــر افزایــش داد. ــاره بــه چنــد براب یــک ب

دامــداران و در مجمــوع صنعــت تولید شــیر کشــور انتظــار دارد 
کــه در جلســاتی کــه مربــوط بــه قیمــت گــذاری و یــا سیاســت 
گــذاری در بــاره آن بخش اســت از نظرات کارشناســی تشــکل های 

مربوطــه و دامدار اســتفاده شــود.

افزایش 2۰ درصدی محصوالت کشاورزی 
صادراتی کشور

ــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و  ــرکل هماهنگ  مدی
صنایــع تبدیلــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: 2 ماه 
نخســت امســال حدود 900 میلیــون دالر محصول کشــاورزی 
در کشــور صــادر شــد کــه از نظــر ارزش 2 درصــد و بــه لحــاظ 
وزن 20 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 

ــته است. داش

محمــود بــازاری افــزود: بیشــترین میــزان صــادرات 
ــار،  ــه تره ب ــوط ب ــدت مرب ــن م ــاورزی در ای ــوالت کش محص
خشــکبار و گل و گیاهــان بــوده اســت. وی گفــت: در 2 مــاه 
نخســت امســال مجموع صادرات کشــور 6.۳ میلیــارد دالر بود 
کــه رشــد خوبی نســبت به ســال قبل داشــته اســت البتــه در 
2 مــاه ســال گذشــته بــا محدودیت هــای ابتدایــی دوران کرونا 

ــه نــدرت انجــام می شــد. ــه کاال ب مواجــه بودیــم و مبادل

ورود کمیسیون کشاورزی به گرانی میوه؛ 
مسئولین ذی ربط توضیحات خود را ارائه 

می کنند
 نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس، گفــت: در 
ــع  ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــده کمیس ــه آین ــت هفت نشس
طبیعــی و محیــط زیســت از مســئولین ذی ربــط در زمینــه 
ــات و  ــا توضیح ــود ت ــوت می ش ــوه دع ــت می ــرل قیم کنت
گزارش هــای خــود را در خصــوص دالیــل افزایــش قیمــت و 

ــازار ارائــه کننــد. ــر ب میــزان نظــارت ب

ــت  ــه قیم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکری ب ــواد عس  محمدج
ــر از  ــو وگیــاس متاث ــو، زردآل ــی ماننــد هل محصــوالت فصل
عرضــه و تقاضــا اســت و عــدم تناســب بیــن ایــن دو عامــل در 
بــازار باعــث نوســان قیمــت می شــود، عنــوان کــرد: بایــد در 
نظــر داشــته باشــیم کــه در ســال زراعــی جــاری باغــات میــوه 
کشــور بــا ســرمازدگی و پــس از آن خشکســالی شــدید مواجه 
شــده اند و ایــن موضــوع کاهــش میــزان تولیــد و عرضــه را بــه 

همــراه داشــته اســت.
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زراعت چوب در کشور دوباره جان 
گرفت

ــا  ــگل ه ــازمان جن ــوب س ــت چ ــرح زراع ــر ط   مدی
گفــت: افزایــش نــرخ ارز و ممنــوع شــدن برداشــت چــوب 
از جنگهــای کشــور باعــث شــده کــه زراعــت چــوب دوباره 
ــی از آن شــده  فعالیــت اقتصــادی شــود و اســتقبال خوب

اســت.

بــه گــزارش کاج پــرس، ســه عامــل امــا اخیــرا باعــث 
رونــق دوبــاره زراعــت چــوب در کشــور شــده اســت؛ گــران 
شــدن نــرخ ارز، الــوار و چــوب هــای وارداتــی؛ ممنوعیــت 
برداشــت چــوب از جنــگل هــای کشــور و در نهایــت، ارائــه 
تســهیاتی شــامل وام هــای کــم بهــره، اختصــاص ارزان 
ــی مــدت(، امــکان  قیمــت اراضــی دولتــی )اجــاره طوالن
ــی در  ــهری و صنعت ــارف ش ــای نامتع ــتفاده از آب ه اس

مناطــق کــم آب و توزیــع نهــال رایــگان.

افزایش ۳۰ درصدی کشفیات چوب 
قاچاق در کشور

ــازمان  ــس س ــاورزی و ریی ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــزان  ــت: می ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــه  کشــفیات چــوب قاچــاق در کشــور امســال نســبت ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــته ۳0 درص ــال گذش س

مســعود منصــور افــزود: افزایــش میزان کشــفیات چوب 
قاچــاق در ســطح کشــور در حالــی اتفــاق افتاده کــه میزان 
حجــم ایــن محموله هــای قاچــاق بیــن 2۳ تــا 24 درصــد 
نســبت بــه مدت مشــابه پارســال کمتر شــده که نشــان از 

تقویــت اقدامات حفاظتی اســت.

وی ادامــه داد: تشــدید اقداماتــی حفاظتــی، اجتماعــی 
کــردن موضــوع قاچــاق چــوب، اهمیــت دادن بــه زراعــت 
چــوب و اســتفاده از جوامــع محلــی عواملــی اســت کــه 
می توانــد ذخایــر چــوب کشــور را حفــظ و از میــزان قاچاق 

آن کــم کنــد.

گرامیداشت 2۱ خردادماه، سالروز تأسیس 
بانک کشاورزی

  کاج پــرس: بانــک کشــاورزی از دیربــاز پیش ران قطار توســعه 
و موتــور محــرک بخــش کشــاورزی و تولیــد غذا در کشــور اســت 
و بــه خوبــی توانســته اســت در قامــت یــک بانــک متخصــص، 

مردمــی و کارآمــد از عهــده ایــن رســالت مهــم برآیــد.

بــه گــزارش کاج پــرس، وزیــر جهادکشــاورزی، بــا اعــام ایــن 
مطلــب طــی پیامــی خطــاب بــه مدیرعامــل بانــک کشــاورزی، 
ــات  ــه و از خدم ــادباش گفت ــک را ش ــن بان ــالگرد تاســیس ای س

ــی نمــود. ارزشــمند آن قدردان

وعده خوش اقتصادی برای روستاییان و 
عشایر

 مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر از افزایــش 25درصــدی مســتمری های مســتمری بگیران 
ایــن صنــدوق خبــر داد.بــه گــزارش تحریریــه، وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــه نقــل از صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان 
ــش 25درصــدی  ــیرکانی از افزای ــی ش ــتاییان و عشــایر، عل روس
ــی  ــه اجتماع ــدوق بیم ــران صن ــتمری بگی ــتمری های مس مس
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر خبــر داد و گفــت: ایــن میــزان 
ــز خواهــد  افزایــش در مســتمری های خــرداد مــاه اعمــال و واری
شــد.وی تاکیــد کــرد: مابه التفــاوت افزایــش 25درصــدی 
مســتمری ها بــرای فروردیــن و اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیز 
محاســبه و همزمــان بــا مســتمری خــرداد مــاه واریــز مــی  شــود.
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افزایش ۴۱ تا ۱2۱ درصدی قیمت برنج، 
گوشت و شکر نسبت به پارسال

 آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صمــت نشــان می دهــد 
کــه از بیــن انــواع برنــج،  گوشــت و شــکر کــه وضعیــت قیمــت 
آن هــا در فروردیــن مــاه امســال منتشــر شــده، قیمــت تمــام 
کاالهــا بیــن 41 تــا 121 درصــد نســبت بــه فروردیــن ســال 

گذشــته افزایــش داشــته اســت.

بــر اســاس ایــن آمــار بیشــترین افزایــش قیمــت در فروردین 
امســال مربــوط بــه گوشــت مــرغ تــازه بــوده کــه قیمــت آن بــا 
ــان در  ــزار و 200 توم ــدود 11 ه ــش از ح ــد افزای 121.۳ درص
فروردیــن ســال 1۳99 بــه 24 هــزار و ۷00 تومان در ماه مشــابه 

ســال جــاری رســیده اســت.

بعــد از مــرغ، قیمــت برنــج پاکســتانی و تایلنــدی بیشــترین 
افزایــش را داشــته کــه قیمــت آن هــا در ایــن مــدت بــه ترتیب 
ــزار و 500  ــه حــدود 24 ه ــش ب ــا ۳9.۳ و 90.1 درصــد افزای ب
تومــان و 14 هــزار و ۳00 تومــان رســیده اســت. امــا افزایــش 
قیمــت در برنج هــای داخلــی کمتــر بــوده اســت؛ بــه طــوری 
کــه قیمــت برنــج طــارم اعــا و داخلی هاشــمی درجه یــک در 
ایــن مــدت بــه ترتیــب 46.۳ و 4۳ درصــد افزایــش داشــته و در 
فروردیــن امســال بــه حــدود ۳4 هــزار و 900 تومــان و ۳۳ هــزار 

و ۷00 تومــان رســیده اســت.

گیاهان دارویی ایران؛ صعود به 
قله۵۰۰میلیون دالر صادرات 

 مجــری طرح گیاهــان دارویــی وزارت جهادکشــاورزی گفت 
کــه از ابتــدای امســال تاکنــون و از مجمــوع 400هــزار تــن انواع 
گیــاه دارویــی تولیــد شــده در کشــور افــزون بــر 100هــزار تــن 
بــه ارزش بیــش از 500 میلیــون دالر بــه کشــورهای مختلــف 

صــادر شــد.

حســین زینلــی اظهار داشــت: ســطح کشــت امســال گیاهان 
دارویــی کشــور 250هــزار هکتــار در اراضــی شــیبدار، دیــم و آبی 
بــود کــه از ایــن اراضــی 400هــزار تــن انــواع گیاهــان دارویــی 

ــت شد. برداش

بــه گفتــه وی، گیاهــان دارویــی صــادر شــده اغلــب زعفــران، 
گل محمــدی خشــک، گاب و گیاهــان دارویــی پرورشــی بــود 
کــه راهــی بــازار کشــورهای دیگــر از جمله افغانســتان، اســپانیا، 

هنــگ کنــگ و هلنــد شــد.

۶7هزار میلیارد تومان خسارت خشکسالی 
به بخش کشاورزی

   مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران و کاهــش مخاطرات بخش 
کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی اعام کــرد: از ابتــدای ســال 
زراعــی تاکنــون، خســارت خشکســالی بــه بخــش کشــاورزی 

نزدیــک بــه 6۷هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.

 ســید محمــد موســوی افــزود: بــر اســاس آخریــن گزارش هــا 
و ارزیابی هــای کلــی از 11.2میلیــون هکتــار اراضــی کشــاورزی 
در  ۳0اســتان کشــور، 4۳درصــد از خســارت 6۷هــزار میلیــارد 
تومانــی مربــوط بــه افــت تولیــدات بخــش زراعــی، 26درصــد 
کاهــش تولیــدات باغــی، 1۳درصــد افــت تولیــدات آبزی پــروری 
ــه  ــد علوف ــش تولی ــد کاه ــور، 11درص ــوالت دام و طی و محص
مراتــع، چهــار درصــد خســارت در زمینــه زیرســاخت های انتقال 
آب، اســتخرهای آب، لولــه گذاری هــا، قنــوات و چشمه ســارها و 
۳ درصــد نیــز مربــوط بــه تامیــن آب و علوفه مــورد اســتفاده دام 

عشــایر بــوده اســت.

انگور مالیر از گذرگاه جهانی عبور کرد
ــت  ــر از آن دس ــور مای ــد انگ ــام تولی ــدن نظ ــی ش  جهان
موفقیت هــای بزرگــی اســت کــه در شــرایط ســخت تحریــم  و 
فشــارهای بین المللــی رنــگ حقیقــت گرفــت و با سیاســت های 
تدبیرگونــه دولــت، زمینــه ســاز راهــی شــد تا ایــران هنــر اصیل 

کشــاورزی خــود را در صنعــت انگــور بــه رخ جهانیــان بکشــد.
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بــه گــزارش کاج پــرس، پیــرو توافق هــای وزیــر وقــت جهــاد 
کشــاورزی و مدیــرکل فائــو دربــاره گســترش شناســایی جهانــی 
ــوع زیســتی کشــاورزی در کشــورمان و  پیشــینه تاریخــی و تن
ــور  ــد انگ ــام تولی ــه، نظ ــای مربوط ــل پرونده ه ــن تکمی همچنی
شهرســتان مایــر در اســتان همــدان بــه عنــوان پنجاه و ســومین 
میــراث مهــم کشــاورزی جهــان و دومین میــراث کشــاورزی مهم 
ــال 1۳9۷در  ــاه س ــم آذرم ــان، در ده ــات کاش ــس از قن ــران پ ای
ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحد)فائــو( به ثبت 

رسید.

صادرات ۴۰۰ گرم زهر زنبور به گرجستان
 مدیرعامــل اتحادیه سراســری زنبــورداران ایــران از طرح معرفی 
زنبورعســل بــه عنــوان »نهــاده زنــده بخش کشــاورزی« خبــر داد 
و گفــت: زنبــور عســل نهــاده مهــم و تاثیرگــذار بــر میــزان تولیــد 
و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی اســت، بــر همیــن اســاس ایــن 
حشــره مفیــد بایــد ماننــد ســایر نهاده هــا از یارانــه و توجــه ویــژه 

حمایتی برخــوردار شــود.

میرمحســن موســویان در گفت وگویــی بــا اشــاره بــه آخریــن 
وضعیــت تلفــات زنبورهــای عســل در کشــور، اظهــار کــرد: تلفات 
ــان ادامــه دارد و  ــه دلیــل سمپاشــی همچن زنبورهــای عســل ب
بــرای بــه روز کــردن آمــار ایــن تلفــات از اســتان ها خواســته ایم 
تــا آخریــن گزارش هــای خــود را بــرای اتحادیــه سراســری ارســال 
ــر اســاس اظهــارات شــفاهی دریافتــی میــران  کننــد؛ اگرچــه ب
ــه شــدت و حــدت اســفند 1۳99 و  تلفــات زنبورهــای عســل ب

اوایــل ســال 1400 نیســت.

واردات ۱۵۰هزار تُن برنج در دو ماهه اول 
سال

ــدای  ــت: از ابت ــران گف ــج ای ــدگان برن ــن واردکنن ــر انجم  دبی
فروردیــن مــاه تاکنــون نزدیــک 150 هزارتــن برنــج خریــداری و 
وارد شــده کــه بــه نظــر می رســد تــا اواخــر تیرمــاه نیــز بیــن 100 

تــا 150 هزارتــن برنــج دیگــر تامیــن و وارد کشــور شــود.

مســیح کشــاورز در گفت وگویــی نیاز ســاالنه کشــور بــه برنج 
را بیــش از ســه میلیــون تــن دانســت و افــزود: ســاالنه نزدیــک 
دو میلیــون تــن برنــج از محــل تولیــد داخلــی و بیــن یــک تــا 
1.5 میلیــون تــن از محــل واردات تامیــن می شــود و ایــن امــری 
اجتنــاب ناپذیــر اســت در غیــر اینصــورت کســری بــازار قابــل 

ــت. جبران نیس

دبیــر انجمــن واردکنندگان برنج اظهارداشــت: ســال گذشــته 
850 هزارتــن برنــج از محــل واردات تامیــن شــد کــه 50 درصــد 
کاهــش نســبت بــه ســال 98 داشــته اســت کــه کاهــش میــزان 

واردات نیــز می توانــد در قیمــت بــازار برنــج موثــر باشــد.

2۵۰ روستا بازار تا پایان سال جاری
معــاون فنــی و بازرگانــی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ایــران، از راه انــدازی 145 روســتا بــازار در کشــور خبــرداد و گفــت: 
ایــن تعــداد تــا پایــان ســال جــاری بــه 250 روســتا بــازار افزایش 

ــد یافت. خواه

مرتضــی معتمد افــزود: ایجاد، توســعه و تقویت زنجیــره ارزش 
محصــوالت کشــاورزی بایــد در اولویــت سیاســت  های حمایتــی 
ــا مشــارکت تشــکل های  ــا ب ــرد ت ــرار گی ــی ســازمان ق و اجرای
بخــش کشــاورزی و حــذف واســطه های غیرضــروری، ســاختار 

بــازار محصــوالت کشــاورزی اصــاح شــود. 

معــاون ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی اظهارداشــت: در 
راســتای اهــداف و وظایــف قانونــی ســازمان تعــاون روســتایی که 
ــا نظــارت، هدایــت و حمایــت ســازمانی توســط تعاونی هــای  ب
تحت پوشــش محقــق می شــود، فروشــگاه های مصــرف و مراکز 
ــای  ــرکت ها و اتحادیه ه ــاورزی در ش ــوالت کش ــه محص عرض
تعاونــی روســتایی همــواره ســعی در خدمــت رســانی و توزیــع 
محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای مصرفــی مــورد نیــاز اعضــا 

دارنــد.

تخم مرغ دوباره گران شد
تولیــد کننــدگان، گرانــی و کمیابــی جوجــه یــک روزه کــه به 
دو برابــر نــرخ دولتــی بــه فــروش مــی رود را عاملــی بــرای کاهش 
ــا  ــد ام ــرغ می دانن ــم م ــرغ و تخ ــد م ــی مانن ــد محصوالت تولی

ــازار گرمــی می خواننــد. مســئوالن آن را ب

قیمــت تخــم مــرغ هــم در هفتــه جــاری افزایــش یافــت و هر 
شــانه 24 تایــی بــه قیمــت ۳5 هــزار تومــان به فــروش مــی رود، 
هفتــه گذشــته، قیمــت هــر شــانه تخــم مــرغ 2۷ هــزار تومــان 

بود. 
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Iranian medicinal plants; Climb 
to the peak of $ 500 million in 
exports
 
The executive of the Medicinal Plants Proj-

ect of the Ministry of Jihad-e-Agriculture 
said that since the beginning of this year, 
out of a total of 400,000 tons of medicinal 
plants produced in the country, more than 
100,000 tons worth more than $ 500 million 
have been exported to different countries.

Hossein Zeinali stated: The cultivation area of medicinal plants in the country 
this year was 250,000 hectares in sloping, rainfed and irrigated lands, from which 
400,000 tons of medicinal plants were harvested.
According to him, the exported medicinal plants were mostly saffron, dried Rose 

(Gole Mohammadi), rose and cultivated medicinal plants, which went to the markets 
of other countries, including Afghanistan, Spain, Hong Kong and the Netherlands.

Export of 400 grams of bee ven-
om to Georgia
 
The CEO of the National Union of Iranian 

Beekeepers announced the plan to introduce 
bees as a «living input of the agricultural 
sector» and said: «Bees are an important 
and influential input on the production and 
quality of agricultural products that is nec-
essary to pay special attention to support 
them.
In an interview, Mir Mohsen Mousavian, 

referring to the latest situation of bee deaths in the country, said: «Bee deaths due 
to spraying continue and we have asked the provinces to send their latest reports 
to the National Union to update the statistics of these deaths However, according 
to the oral statements received, the rate of bee deaths is not as severe as in March 
2016 and early 1400.
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Economic growth of 4.5 percent in the agricultural 
sector last year despite the economic war and Covid 19

President Rouhani pointed out: The economic growth of the in-
dustrial sector in 1999 compared to 1998, was 7.1 percent and the 
agricultural sector in the same period was 4.5 percent, and in the 
service sector, although we did not have good conditions, but at the 
same time growth we are not negative.
The president said: the country›s economic growth in various sec-

tors caused the United States to come to Vienna today and appear at the negotiat-
ing table, an American who sought to overthrow the regime by exerting maximum 
pressure.

20% increase in the country›s agricultural exports

Director General of Export Coordination of Agricultural Products and Transfor-
mation Industries of the Trade Development Organization of Iran said: In the first 
two months of this year, about $ 900 million worth of agricultural products were ex-

ported in the country, which has increased by 2% in value 
and 20% in weight compared to the same period last year.

Who should be the minister?

No introduction; the situation of agriculture and food security of the 
country and the balance between production, trade, supply and demand 
and exports and imports in the field of agriculture is so disturbed that 
by having expertise, ability, authority and innovation, It doesn’t matter 
who the minister is.
And whoever comes, it must be restored the balance to the chaotic situ-

ation caused by ignorance, excessive management weakness and wide-
spread contamination with the politicization and the irrational strug-
gles between the two Ministries of Industry, Mine and Trade and Jihad 
Agriculture.

And to emphasize a defined structure of the commercial economy for the correct advancement of ag-
ricultural issues and to base its executive policy on overcoming the problem created in the country’s 
agriculture. 
At the same time it needs to be said explicitly; Agriculture, economy and finally trade before and after 

production, supply and demand market and its other characteristics cannot be political and factional in 
any way in the current situation.
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